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URMINDU-I EXEMPLUL, INVAȚAM

SA TRĂIM Șl SA MUNCIM
Alătur din toată inima gindurile mele de dragoste, recu

noștință și devotament omagiului fierbinte al intregii națiuni, 
prilejuit de apropiata aniversare a tovarășului _ Nicolae 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al poporului, omul a cărui viață 
și activitate se constituie în cel mai luminos exemplu pentru 
fiecare cetățean al României socialiste.

Ne străduim, în tot ce facem, să urmăm acest exemplu, să 
răspundem prin fapte îndemnurilor izvorite din înțelepciu
nea, clarviziunea și umanismul conducătorului iubit care de 
aproape un deceniu și jumătate se află la cirma destinelor 
țării.

Ca sportiv de performanță, și, mai apoi, ca antrenor de 
baschet, am avut deseori prilejul să constat grija părintească 
pe care tovarășul Nicolae Ceausescu o poartă tineretului

DAN N1CULESCU 
antrenor emerit

(Continuare în pag. 2—3)

FLORI DE GÎND, FLORI DE FAPTE,
Ultimele verificări înaintea concursului de schi fond

„Daciada“ la Ciocănești - Suceava
PENTRU CEL MAI IUBIT FIU AL ȚĂRII

Printre caldele omagii aduse din toată inima de oamenii 
acestui pămînt la aniversarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
am găsit o expresie : „flori de gind“. într-adevăr, ce flori 
de gînd să-i oferim, intr-un mănunchi al dragostei și recu
noștinței noastre, pentru grija eu care secretarul general 
al partidului ii încurajează pe cei ce năzuiesc spre culmile 
marii performanțe ? Nu putem răspunde altfel minunatelor 
condiții de viață și sport create de partid tineretului, sub 
directa îndrumare a secretarului general al partidului, decît 
adăugind florilor noastre de gînd și florile noastre de fapte.

In viața mea, ca cetățeană și sportivă de performanță a 
acestei țări, ultimul deceniu a însemnat perioada împlinirilor. 
In acest interval de timp — in care a sporit mult gradul de 
bunăstare materială și spirituală a tuturor locuitorilor, indi
ferent de naționalitate, — eu, fata unui muncitor din Satu 
Mare, mi-am terminat facultatea, devenind profesoară, am 
fost primită in partid, căminul mi-a fost luminat de primul 
copil, iar in sport am cunoscut satisfacția supremă, dobîn- 
dind in 1975 titlul de campioană mondială a floretistelor. Sa
tisfacție supremă, pentru că am putut astfel să-mi aduc 
modesta mea contribuție la marile succese obținute de 
porul nostru sub conducerea partidului, a secretarului 
general, la reprezentarea cu cinste și onoare sportivă a 
mâniei socialiste în marile competiții internaționale.

Și mare mi-a fost bucuria cînd munca noastră de zi cu zi, 
pentru a transforma cantitatea efortului in calitatea perfor-

ECATERINA STAHL 
maestră emerită a sportului

po- 
său 
Ro-
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CU BABY SCHI UL SPRE
ÎMPĂRĂȚIA CĂPRIOARELOR...
Așezat pe Bistrița Aurie, care 

fierăstruiește de milenii munții 
Suharduiui și Obcina Mestccă- 
nișului, satul Ciocănești apare 
vizitatorului ca o adevărată ex
poziție de motive naționale in 
aer liber. Sint încrustațiile de 
pe pereții caselor pe care meș
terul Dumitru Tomoioagă le 
dăltuiește, cu migală, de peste 
două decenii, dînd o nouă în
fățișare satului bucovinean. 
Fiecare briu ce înconjoară case
le pe sub streașină, colorate, de 
regulă, in verde și maro, domi
nantele coloristice ale peisajului, 
este unic. Motivele decorative, 
predominant geometrice, sint de 
fapt un gen de „blazoane" ale 
familiei respective, aceleași cu 
care femeile și tinerele fete își 
decorează noile ii ce vor fi îm
brăcate, pentru prima cară, în

fiecare primăvară, cu prilejul 
„măsurii oilor"...

Poposim în fața școlii ge
nerale. In cancelarie facem 
cunoștință cu delegații pio
nierilor din Cîrlibaba, Iaco- 
beni, Dorna Candreni, Vatra 
Dornei, Cimpulung, Brodina, 
Valea Putnei, Șaru Dornei, 
Dorna Arini, Crucea, Botuș- 
Fundul Moldovei, inimoșii sus
ținători ai celor peste 100 de 
participanți la ediția a V-a a 
„Cupei speranțelor" la schi. Se 
fac „validarea" concurenților, 
tragerile la sorți, așa cum se 
cere unui concurs care set, res
pectă. Pîrtia din imediata apro
piere a școlii este un adevărat 
furnicar. Se mai string o dată 
șireturile bocancilor, se verifică 
legăturile, echipamentul suferă 
ultimele ajustări, toate sub pri
virile unui numeros public, gă
tit sărbătorește în pitorești cos
tume naționale. Este prezent a-

PROMOVAREDE TAIINH?
Fără a fi partizanii irecon- 

| ciliabili ai cutezanței în sport, 
trebuie să acordăm aplauze 
celor ce vor să aducă noul, al 
promovărilor de tinere valori, 
acolo unde au domnit prea 
îndelung stagnarea și „senato- 
rismul de drept". E vorba des
pre reprezentativa națională de 
tenis, actuală competitoare în 
campionatul european „indoor". 
Desigur, un 3—0 cu Monaco nu 
are darul să ne entuziasmeze 
prea mult, dar victoria de du
minică are și alte repere de 
comparație. Astfel, e bine de 
știut că învinsul cu 6—1. 6—2 
al lui Dumitru Hărădău, la 
Brașov, este același jucător 
monegasc Louis Borfiga care-1 
elimina pe primul nostru echi
pier din preliminariile de la 
Roland Garros, anul trecut. Iar 
Bernard Balleret, cel „răpus" de 
retururile „ca Ia carte" ale lui 
Florin Segăreeanu, a fost, la 
vîrsta acestuia din urmă, cam
pion de juniori al Franței. Să 
joci în echipă cu tenismanul 
nr. 10 al țării (ne referim la 
același Segăreeanu) este într-a
devăr o îndrăzneală. Și ea 
putea să ne coste un nunct 
chiar în acest meci, considerat 
altfel ca foarte ușor. Ce este 
mai bine ? Să ie asiguri cu 
rezultate in zona plafonărilor 
sau să dai credit elementelor 
de perspectivă ? Chiar cu ris
curile de rigoare, pentru solu
ția din urmă este de optat, la 
ora actuală a tenisului româ
nesc.

De fapt, ceea ce întreprind 
acum antrenorii Șt. Georgescu 
și V. Serester, cărora li s-a 
dat în grijă echipa națională, 
este o cale unică, impusă de 
realități. Intr-un fel, „oul lui 
Columb". Nu meritul inițiati
vei, însă, este de subliniat. Ci 
punerea în practică a noului 
program de pregătire și selec-

„TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A FOST ALĂTURI DE NOI
77 V V

Mihail VESA Radu VOIA
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LA PRIMA ȘARJĂ DE OȚEL TÎRGOVISTEAN"
1 Istoria din Andorra nu trebuie să sc mai întlinplc!

„Ușor nu a fost deloc, nici 
înainte, nici după..." ne spune 
tînărul specialist în tratamente 
termice Mihai Andron, matu
rizat de temperaturile înalte 
ale Reșiței, ca mulți alți oțe- 
lari de pe platforma Tîrgoviș- 
tei. Șl privirea-i se rotește 
mindră peste sutele de hectare 
pe care se întinde Combinatul 
de oțeluri speciale. Și pe care 
in zadar Încearcă să le cuprin
dă. Sigur că nu a fost ușor 
să ridici un asemenea gigant, 
adevărat plămin legat, prin 
artere ce se împletesc pe 
splendidul arc cenușiu al nou
lui pod dinspre Găești, cu ini
ma întinerită a bătrînului o- 
raș... Nu a fost ușor „nici după", 
adică atunci cînd gigantul a 
fost pus în mișcare, spre a 
ajunge să producă atît cît i 
se cerea... Și nu va fi ușor nici 
de-acum încolo, căci fagurele 
platformei industriale trebuie 
să mai crească, după cum ne 
spunea interlocutorul. Străba
tem împreună arterele interi
oare ale corpului central și 
drumurile ni se încrucișează 
cu cele ale trenurilor cu va
goane speciale ce culisează în
tre cuptoarele electrice și la
minoare. Lingourile fierbinți 
răspîndesc în jur dogoarea ve- 
trelor înroșite. „Da, nu este 
ușor să pui pe picioare, pe un 
teren virgin, un combinat cu 
profil neobișnuit pentru oame
nii de aici, ne spune, in sec
ția prelucrări mecanice, mais
trul in așchiere Constantin 
Ivan. A fost nevoie de eforturi 
deosebite pentru a-1 inălța, 
pentru a-1 dota cu echipamen
tul necesar și cu specialiștii de 

care avea nevoie. Da-, cu răb
dare, obstacolele inerente au 
fost depășite. Și cele cu care 
s-a confruntat combinatul, și 
cele cu care s-au confruntat 
oamenii săi. Mi-a rămas înti
părită in minte ziua de 14 de
cembrie 1973, cînd, intr-un mo
ment foarte important pentru 
noi, in prima zi de viață ade
vărată a Combinatului, în ziua 
celei dinții șarje, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului 
nostru, a fost în mijlocul oțe- 
larilor tirgovișteni, a participat 
la șarja numărul unu, s-a în
treținut cu noi, ne-a dat indi
cații prețioase și ne-a îmbăr
bătat, Mai aveam încă multe

Astă-seară, la Palatul sporturilor și culturii

ROMÂNIA - BULGARIA, LA HANDBAL MASCULIN
Reveniți simbătă seara din 

Spania, după participarea Ia 
turneul internațional găzduit 
în localitatea La Coruna, mem
brii lotului masculin de hand
bal al României vor evolua 
astă-seară în Palatul sporturi
lor și culturii în compania 
handbaliștilor bulgari. După 
cum se știe, echipa noastră se 
pregătește pentru participarea 
la cea de a IX-a ediție a cam
pionatului mondial, găzduită 
de Danemarca în perioada 26 
ianuarie — 5 februarie. Ultima 
parte a verificării stadiului de 

de făcut și-mi amintesc că 
ne-a spus atunci că trebuie 
să acționăm cu botărire, dar 
și cu calm și răbdare. Așa am 
făcut, și astăzi problemele care 
ne preocupau atunci au fost 
rezolvate...."

în jurul nostru s-au adunat 
mai mulți tineri, care se pre
găteau să intre in schimbul 
doi. Dealtfel, spusele președin
telui cercului de turism, Nico
lae David, că „tineretul for
mează circa 80 la sută din 
personalul muncitor al combi
natului" se verificau cu pri-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2—3)

antrenament cuprinde întîlni- 
rile România — Bulgaria (17 și 
19 ianuarie) și România — 
Suedia (Malmb, 23 sau 24 ia
nuarie).

Pc-ntru meciul de astăzi, e- 
xistă încă semne de întrebare. 
Radu Voina, care a suferit cu 
o lună de zile în urmă un ac
cident, se află în tratament ; 
Werner Stockl este încă neres
tabilit ; Mihai Mironiuc se gă
sește abia în perioada de re
venire. Firească, deci, îngrijo
rarea antrenorului emerit Ni
colae Nedef, nu pentru acest

DACĂ TRĂGĂTORII NOȘTRI ĂR REPETĂ
PERFORMANTELE SI LĂ EUROPENE...
O serie de bune și foarte bu

ne rezultate au fost înregistra
te la ediția 1978 a Campionate
lor naționale de tir pentru ar
me cu aer comprimat. „Cap de 
afiș" — cifra înregistrată la 
pușcă (10 m) de către Dumitra 
Matei (390 p), o performanță de 
nivel mondial și un nou record 
național. Cifre bune au înre- 

meci, ci — desigur — pentru 
C.M.

Programul de astăzi, de la 
Palatul sporturilor și culturii :

Ora 16,15 : ROMÂNIA B — 
SELECȚIONATA ARMATEI 
CUBANEZE;

Ora 18 : ROMÂNIA — BUL
GARIA.

Partida dintre primele selec
ționate ale României și Bul
gariei va fi arbitrată de cuplul 
austriac Walter Koka — Hel
muth Schwartz. 

gistrat, dealtfel, și sportivele 
care s-au clasat pe locurile ur
mătoare : Mariana Feorlot (386

Sorin Babii (U.T. Arad), la 14 
ani. campion al țării la pistol

(10 m), categoria juniori II

p) și Eva Olah (383 p). Este o 
medie excelentă a celor trei 
locuri fruntașe, ridicată și ea

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2—3)
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URMÎNDU-I EXEMPLUL, ÎNVĂȚĂA

SĂ TRĂIM Șl SA MUNCIM
(Urmare din pag. 1)

sportiv, dezvoltării lui fizice și morale, precum și afirmării 
tot mai viguroase a sportului românesc în arena internațio
nală.

Din importantele documente pe care le-a inițiat secretarul 
general al partidului, din prețioasele idei și orientări cuprinse 
in Cuvintările și Mesajele adresate tuturor slujitorilor miș
cării sportive, am înțeles mai bine răspunderea profesiei că
reia m-am dedicat, cerința fundamentală ca, odată cu pre
gătirea tehnică, munca de educare a sportivilor să fie așe
zată la loc de cinste, astfel incit, sportivi și antrenori, să 
putem contribui în tot mai mare măsură la eforturile între
gului popor pentru construirea socialismului și comunismului.

In acest măreț program de înflorire a scumpei noastre 
patrii este inclusă și afirmarea tot mai puternică a sportului 
românesc în arena internațională, obiectiv la realizarea că
ruia trebuie să participe cu succese de prestigiu — așa cum 
au făcut-o gimnastele, caiaciștii și canoiștii, luptătorii ș.a. — 
reprezentanții tuturor ramurilor sportive.

In calitate de antrenor al lotului reprezentativ de baschet, 
mă simt puternic angajat în eforturile de a răsplăti grija și 
încrederea cu care noi, tehnicienii mișcării sportive, sintem 
înconjurați. Prin muncă și dăruire, printr-o calitate superi
oară a procesului de selecție și pregătire, prin disciplină, 
prin promovarea noului și întinerirea loturilor, adică prin 
îndeplinirea exemplară a cerințelor formulate adesea de 
secretarul general al partidului, pentru ca in toate domeniile 
mișcării sportive să fie obținute succese tot mai însemnate, 
spre gloria sportivă a României socialiste.

FLORI DE GÎND, FLORI DE FAPTE
PENTRU CEL MAI IUBIT FIU AL ȚÂRII

(Urmare din pag. 1)

manței pe planșele de concurs, și-a primit aprecierea chiar 
din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. De neuitat va ră- 
mine emoționantul moment din august 1976, eînd secretarul 
general al partidului a înminat înalte distincții ale Repu
blicii sportivilor care s-au remarcat Ia Jocurile Olimpice de 
la Montreal, eu însămi încercind marea satisfacție de a fi 
primit, în anii 1968 și 1976, Ordinul Meritul Sportiv în pre
zența tovarășului Nicolae Ceaușescu.

îndemnurile președintelui țării adresate nouă, ea sportivi 
și cetățeni, de a nu precupeți nici un efort pentru însușirea 
unei înalte măiestrii, pentru a reprezenta cu cinste tricolorul 
românesc, au avut o rezonanță deosebită în inimile și con
științele noastre, ne-au mobilizat puternic. Ecou firesc, deoa
rece tovarășul Nicolae Ceaușescu este pilda vie de muncă 
și viață, de încredere în capacitatea de perfecționare a omu
lui, de omenie comunistă și fierbinte patriotism.

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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LA PRIMA ȘARJA DE OȚEL TIRGOVIȘTEAN
(Urmare din pag. 1)

Ialomiței și 
care au fn- 
plâmădească 
calitate. Tî- 

tirgovișteni au 
fel de repede, dra- 
terenurile de sport. 
„Oțelul", tînără și 
numericește, face

sosință. Vasile Folea, secreta
rul Comitetului de partid al 
schimbului C, originar din co
muna Runcu, ne vorbește cu 
nedisimulată mîndrie despre 
semnificația pe care au avut-o, 
în viața dîmbovițenilor. apari
ția combinatului și a celorlalte 
obiective industriale. „Ele au 
contribuit nu numai la dezvol
tarea economică a județului 
nostru, ci și la creșterea gra
dului de civilizație. Industria 
a captat numeroase brațe vin- 
joase de pe văile 
Dîmboviței, brațe 
vățat repede să 
oțeluri dc inaltă 
nerii oțelari 
învățat, la 
mul spre 
Asociația 
puternică 
primii pași ai unei afirmări pe 
care o vrem cit mai grabnică". 
Alături, strungarul Nică Croi- 
toru, component al echipei de 
fotbal a secției, fruntașă in 
producție și in sport, ne vor
bește despre entuziasmul cu 
care tinerii din combinat au 
Intimpinat ideea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a se or
ganiza competiția națională 
„Daciada". Entuziasm care le 
dă forțe acum, după ce pro
ducția a început să meargă 
bine, pentru a participa și la 
acțiuni de amenajare a unor 
baze necesare atitor și atâtor 
amatori ai sportului. între că
minele de nefamiliști, unde li 
s-a repartizat un spațiu, 
stadionul Municipal, lingă Li
ceul de construcții...

în compartimentul încărcări, 
șeful acestuia, Virgiliu Mere- 
uță, multă vreme cronicar vo
luntar al evenimentelor spor
tive din combinat, ne evocă, 
la rîndu-i, momentul emoțio
nant al primei șarje, stimu
lentul moral și emulația pro
dusă de prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in mijlo
cul oțeiarilor „Platforma in
dustrială a dat viață Tîrgoviș- 
tei, acest oraș, eîndva al pen
sionarilor, vibrînd astăzi 
tinerețe și prospețime !“

...Mai târziu, la sala de la 
Casa de cultură a sindicatelor 
îl regăsim pe Mihai Andron, 
în altă postură, aceea de in
structor al secției de judo.

la

de

Gor- 
la 
a- 
al 
se 
la

Secția este tînără, dar a obți
nut deja rezultate promițătoa
re. Laminoristul Vasile ~ 
ghescu, clasat al patrulea 
campionatele naționale de 
nul trecut și component 
lotului național, speră să 
numere printre participanții 
Jocurile Olimpice.

Strungarul Simieă Crivăț 
vorbește despre pasiunea 
pentru meserie și pentru judo, 
către care a atras și pe alți 
colegi, despre felul cum este 
privită „Daciada** in Combinat 
„Cit de mult înseamnă prac
ticarea sportului pentru un 
muncitor mi-am dat seama din 
faptul că mă simt mai inde- 
minatic. mai destoinic la locul 
de muncă. Și ca mine, atiția 
alții ! Astfel am înțeles și ros
tul îndemnurilor, încurajărilor 
pe care adesea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ni le adre
sează latnror, și tineri și vîrst- 
niei, de a face sport in timpul 
nostra liber"

La despărțirea de tinerii 
judoka, instructorul lor ne mai 
spune că deviza celor ce com
pun secția este de a se re
prezenta nu numai pe ei în
șiși, ci și colectivul în care 
muncesc, noblețea oțelului tir- 
goviștean.

DACA TRĂGĂTORII NOȘTRI AR REPETA PERFORMANȚA
(Urmare din pag. 1)

pină la nivel mondiaL Foarte 
puține concursuri se pot lăuda 
cu asemenea performanțe ! Să 
mai adăugăm și mediile primi
lor clasați la pistol seniori și 
senioare (se remarcă Dan Iuga 
cu 385 p, Livio Stan cu 384 p și 
Anișoara Matei cu 383 p) și vom 
avea valoroasa imagine cifrică 
a întrecerilor din sala poligo
nului Dinamo. (In aceste condi
ții, s-au putut doborî nu mai 
puțin de patru recorduri națio
nale. cărora li s-a adăugat și 
unul egalat). După această în
șiruire, o constatare : dacă a- 
ceste cifre ar fi repetate Ia 
campionatele europene din luna 
februarie, delegația noastră ar 
putea culege o substanțială „re
coltă" de locuri pe podium ! 
Afirmația noastră nu este lip
sită de temei. Ne amintim că și 
în preajma campionatelor eu
ropene de anul trecut, din An
dorra, cei ce aveau să repre
zinte sportul românesc la aceas
tă competiție de prestigiu rea
lizaseră tot cifre înalte. In

TOT MAI MULȚI SPECTATORI
HANDBALUL FEMININ ATRAGE

PENTRUCOPIILOR

NEGLIJENTA NU TREBI
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etapa a V-a, 
pentru 29 ia- 

loc la 26 ia-
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O hotărim 
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țw prin eteci 
asupra 

declarat anul selec

30—17 
Hune- 
Reșița. 
astfel :
2. Ti- 

C.S.M. Re- 
Hunedoara

Alături de Natalia Alexandrescu, Gheorghița Mălai — in aceasta 
fază aruncind la poartă — a contribuit decisiv la obținerea victo- 

Universitatea Cluj-Napoca.
Foto : I. MIHĂICĂ

riei Rapidului in meciul cu

2 000 de spectatori la o reuni
une a handbalului feminin (găz
duită duminică 
saxa Floreasca) 
real succes. Succes < 
apropierea publicului 
de acest sport ce iși 
spectaculozitatea. Cele 
ciuri au corespuns in 
mare parte exigențelor

după-amiază de 
Înseamnă un 

care atestă 
spectator 
confirmă 
trei
cea 

Și

RAPID 
Confecția 
Univ. Ti 
Hidrotehnica 
Progresul 
Univ. Buc. 
I.E.F.S.
Mureșul Tg.

8. Constr. Tim.
Cluj-N.

un fapt care nu poate fi igno
rat că tineretul a avut o mare 
contribuție la ridicarea nivelului 
disputelor. Tinerele jucătoare de 
la Rapid, Universitatea Timișoa- 

Și 
din

Universitatea București 
echipe și-au confirmat 
posibilitățile.
Constanța, Hidrotehnica 
să-și făurească tradiția 

vincibilității pe teren propriu. 
Duminică a trecut de I.E.F.S. 
„în pas de voieM și aceasta poate 
constitui o promisiune, dar și 
un avertisment (pentru formați^ 
ile vizitatoare). Notabilă și aici 
marea afluență de spectatori,

ÎN INDOOR-UL ATLETIC
Sezonul atletic pe teren aco

perit s-a deschis simbătă cu 
un concurs municipal rezervat 
seniorilor și juniorilor de ca
tegoria I. desfășurat in sala 
„23 August* din București. Cele 
mai bune rezultate : masculin : 
60 m : Claudiu Sușelescu (Di
namo) 6,7, 60 mj : Marcel
Bogdan (C^c. atletism) 8,3 ; 
înălțime : Adrian Proteasa
(Steaua) 2.05 m ; lungime : Vir
gil Costache (Dinamo) 7,50 m, 
Bedros Bedrosian (Dinamo) 
7,42 m ; triplusalt : Adrian Tu- 
tunaru (C.A.U.) 15.35 m ; fe
minin : 60 m : Otilia Somă-
nescu (Steaua) 7.5 ; 60 mg :
Mihaela Dumitrescu (Rapid) 8,5; 
lungime : Cornelia Popa 
namo) 5.92 m.

Simbătă și duminică, în 
eași sală, vor avea loc • 
pionatele municipale ale 
orilor de categoria a Il-a.

m :

(Di-

ace- 
cam- 
juni-

schimb, in Andorra, ei capota
seră aproape lamentabil, excep
ția constituind-o doar medalia 
de argint a lui Die Codreanu... 
Reamintim acest episod — trist 
in istoria tirului nostru — din 
dorința ca el să nu se mai re
pete în 1978. E necesar, deci, ca 
tehnicienii responsabili de pre
gătirea echipelor reprezentative 
pentru campionatele europene 
din Danemarca (21—26 februa
rie). ca și pentru Balcaniada ce 
va fi găzduită la București, la 
sfirșitul acestei săptămlnl, să 
nu mai facă greșelile din 1977. 
Ei trebuie să studieze 
cum s-au pregătit 
pentru campionatele 
recent disputate, 

atent 
trăgătorii 
naționale 

ce mijloace 
principale de antrenament au 
folosit, la ce orientări generale 
s-a apelat, iar pe baza conclu
ziilor să se alcătuiască un pro
gram concret și eficient de pre
gătire în vederea campionatelor 
europene de care am amintit.

★
S-a observat la campionatele 

naționale pentru arme cu aer 
comprimat un vizibil salt cali-

sala Hidrotehnica dovedindu-se 
neincăpâtoare pentru toți cei 
care ar li vrut să asiste la meci. 
Din Timișoara ni se semnalează 
tendința spre „joc bărbătesc exa
gerat", ceea ce ne determină să 
sugerăm federației o discuție pe 
această temă cu antrenorii for
mațiilor divizionare, președinții 
de secții și de cluburi. întreru
perea campionatului (26 ianua
rie — 16 aprilie) creează un spa
țiu de timp suficient pentru pu
nerea la punct a acestei proble
me cu implicații în dezvoltarea 
handbalului nostru feminin.

• Federația de specialitate ne 
comunică o nouă programare a 
etapelor campionatului de hand
bal feminin, Divizia A. Astfel, 
etapa a IV-a se va desfășura la 
22 ianuarie, iar 
programată inițial 
nuarie, va avea 
nuarie.
• Din Reșița, 

nostru Doru Glăvan 
mează că în zilele de 13, 14 și 
15 ianuarie a avut loc In acest 
oraș un turneu internațional de 
handbal feminin. Câștigătoarea 
competiției, formația iugoslavă 
Dinamo Pancevo, le-a întrecut 
pe toate celelalte participante, 
realizînd următoarele rezultate : 
18—12 cu Timișul Lugoj, 
cu Clubul sportiv școlar 
doara și 10—8 cu C.S.M.
Clasamentul final arată 
1. Dinamo Pancevo 6 p ; 
mișul Lugoj 3 p : 3. 
ș»ța 3 P ; 4. C.S.S.
• P.

SPRE ÎMPĂRĂȚIA CĂPRIO7
de geografie Lucian Turcu, pre
zintă raportul. „Pentru gloria 
sportului românesc, înainte !" — 
rostește Ion Câșlaru, secretarul 
adjunct al Comitetului comunal 
de partid. „Tot înainte 1“ —
răspund pionierii. Apoi, agățați 
de cablul baby-schi-ului (!) — 
da, pionierii din Ciocănești dis
pun de așa ceva prin grija tu
turor celor ce-i înconjoară cu 
dragoste — se îndreaptă spre 
start, cu numere regulamentare 
pe care citim „Școala generală 
Ciocănești". Porțile, cu fanioa
ne roșii și albastre. îi așteaptă 
pe concurenți ; arbitrii de porți 
sînt în afara pirtiei delimitată 
cu crenguțe de 
din difuzorul 
emisie-recepți e 
2, 1 — pleacă, 
cronometre pornesc. Mihai Co- 
zubași, vechi animator al spor
turilor de iarnă, verifică timpii 
realizați și-i notează. Pîrtia e 
abruptă în unele locuri. Se mai 
pierde cite o poartă și uneori 
chiar echilibrul, dar bucuria 
participării într-un concurs ofi
cial în cadrul „Daciadei" între
ce suferința eșecului, călind ca
racterele. La sosire, un ceai 
cald este binevenit. între sla
lom și coborîre se desfășoară 
etapa județeană a „Daciadei", 
pentru pionieri, la schi fond.

(Urmare din pag. 1)

proape tot satul. Organizatorii 
„mai zăbovesc oleacă", pentru 
că la sfirșitul ședinței tehnice se 
propune și se aprobă ca de la 
anul competiția să se nu
mească „Cupa căprioara pe 
schiuri", ca simbol local defini
toriu și poate pentru a răsplăti 
temeritatea celor mai curajoase 
dintre minunatele făpturi ale 
pădurii, ivite discret, printre 
brazi, adulmecînd cu nesaț, și 
ele, din bucuria și veselia care 
domnește peste sat.

Careul participanților. Profe
sorul Marius Plaian, omul care 
a preluat din mers și de pe po
ziția omului de specialitate a- 
ceastă inițiativă a celuilalt mare 
pasionat din școală, profesorul

tativ înregistrat la categoriile 
juniorilor. Apreciem nu atît 
faptul că întrecerile acestor ca
tegorii de virstă au fost onorate 
— și la pușcă și la pistol — de 
mult mai mulți tineri decît la 
edițiile precedente, cît rezulta
tele înregistrate de ei, care au 
crescut sensibil. Remarcam în 
cronica întrecerilor pe pistolarul 
Sorin Babii, în vîrstă de 14 ani. 
Adăugăm astăzi alte cîteva nu
me de tineri capabili de un 
progres substanțial în perioada 
ce urmează : V. Popa și C. Vă- 
luță (C.S.Ș. 1 București), E.
Antonescu (Dinamo), A, Mihai 
(Olimpia), E. Iermendi (Crișul 
Oradea), Maria Lakatoș (C.S.M. 
Cluj-Napoca), Irina Preșmer 
(Crișul) — la pușcă, C. Țîrloiu. 
și Victorița Paulîcă (Steaua) și 
Sorina Olteanu (Dinamo) —la 
pistol. Sint multe nume noi in 
această listă, ce poate fi conti
nuată, și ea este rezultatul nu
meroaselor selecții efectuate 
de-a lungul întregului an 1977, 
selecții cărora li s-a conferit din 
partea tehnicienilor și cluburilor 
un pronunțat caracter științific, 
apropiat de cerințele moderne. 

tregii țâri : 1978 a fost 
secții de gimnastica.

tată, așadar, o idee care merita sub! '• ct: 
cele 360 de secții afiliate din întreaga tc *â 
manței, deci de larga accesibilitate în rinei j 
și gimnaști. Pe baza unor exerciții-test, cart 
federația de specialitate, cu sprijinul pe < 
toate organele sportive județene, acțiunea 
mii de copii — din grădinițe și școli —, ce! 
spective și posibilități de a parcurge drvo 
șirii măiestriei sportive, urmînd a fi rețir.j^

Un calcul simplu ne arată că există 
tui an, cîteva mii de copii să se înroleze ii 
nasticii, gata să răspundă comenzilor antrer 
cație fizică, consecvenți și pricepuți șlefw 1

Printr-o plăcută coincidență, ampla ocț’.; 
copiilor, declanșată de federație la nivel 
anul în oare se împlinește exact un decer 
de copii din municipiul Gh. Gheorghiu-De 
rifor Marta și Bela Karoly o descopereau | 
marea noastră Nadia Comăneci.

Este un motiv în plus ca această genero 
să impulsioneze dezvoltarea cantitativă ș 
noastre — să se bucure de adeziunea tuti
de educație fizică și tehnicienilor.

In țara noastră se mai pot afla și olt< 
să fie descoperite.

In întrecerile oficiale, spor
tivul poartă un număr 
concurs, pentru a putea fi 
identificat de arbitri și de 
spectatorii care urmăresc 
desea disputele cu programul 
în mînă. Ce se întâmplă, însă, 
cînd un sportiv se prezintă la 
start fără numărul de con
curs ? Regulamentul, valabil 
și la patinaj-viteză, este ctar; 
sportivul în neregulă va fi 
avertizat, iar dacă nu revine 
la start, în timpul cuvenit tre
buie descalificat. Așa s-au pe
trecut lucrurile și cu doi din
tre cunoscuții noștri patina
tori : Zsuzsa Hollo (C.S.Ș.
Miercurea Ciuc), campioană 
absolută a țării la 16 ani, și 
Mircea Vrinceanu (I.E.F.S. 
București), care au fost eli
minați din concurs la probele 
de 1000 și, “ —
din cadrul ,,Cupei României41, 
desfășurată în prima decadă a 
lunii ianuarie. Principalii vi- 
novați sînt, după părerea 
noastră, sportivii și antrenorii 
lor care (nu știm din ce mo
tive) au nesocotit prevederile 
regulamentare. Din păcate, în 
cazul acesta a greșit grav și 
corpul de starteri, pentru că 
alergătorii menționați au fost 
depistați abia in timpul cursei 
de către alți arbitri. Dar, cul
pa arbitrilor nu-i poate dez
vinovăți pe sportivi.

Odată lămurit pe pistă, ca
zul a reapărut la ședința teh-
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de turism I.T.H.R. sir 
Bd. Republicii nr. 4 ț

DE TURISM, HOTEI 
vă informează :

în dorința de a vă oferi posibiliia 
canța dv. stațiunea, confortul și p 
PRINDEREA---- ---------
BUCUREȘTI

• filialele 
cescu nr. 35. 
Griviței nr. 140,

• programul de lucru este zilnic
• la telefoanele 15.74.11 ; 14/

18.02.37 puteți obține informațiile d
• durata seriilor este de : 12 ZI 

T8 ZILE PENTRU STAȚIUNILE îl 
BOLILE REUMATISMALE. UROLO 
ZILE PENTRU BOLILE CARDIOVJ 
GICE. ENDOCRINOLOGIE, NEVRO

• stațiunile Predeal, Sinaia, Buș 
za, Tușnad. Ilerculane, Eforie Nord 
sejururi cu durate minime de 3 zile.
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Principala concluzie a colocviului de la Snagov

CUM APARE PERFORMANȚA? 
PRIN MUNCĂ MULTĂ, COMPETENTĂ, SISTEMATICĂ
® Convorbire cu ȘTEFAN

— Pentru început, l-am 
ruga pe Ștefan Covaci, di
rectorul cursului, să 
o concluzie generală 
șitul colocviului, o 
a... sintezelor.

încerce 
la sfîr- 
sinteză

consfă-
de la Snagov ceea ce

— Scrieți că în zilele 
tuirii 
ne-am propus în principal — 
O MAI EFICIENTA ÎMBINA
RE A TEORIEI FOTBALULUI 
CU PRACTICA LUI — s-a rea
lizat. Se știe mai demult că în 
fotbalul nostru nu se muncește 
cît e necesar pentru obținerea 
performanței. Acum, adevăru
rile de pe teren, confirmate și, 
din păcate, amendate de rezul
tatele jocurilor, impun mări
rea volumului intr-un ciclu 
normal de pregătire cu circa 
60 la sută. In acest sens, am 
convenit, sper, cu absolut toți 
tehnicienii fotbalului nostru ca, 
de aci înainte, fiecare echipă să 
respecte întocmai începutul an
trenamentului, iar sfirșitul lui, 
permiteți-mi o glumă, să-l... 
depășească. Doar in felul aces
ta vom putea atenua și apoi e- 
limina mari greșeli, săvirșite, 
ani în șir, în procesul de 
struire-antrenament 
copiilor și juniorilor, 
activitate în care s-a 
trem de puțin.

— Ne-ați vorbit
Dar în planul pregătirii ca
litative care au fost conclu
ziile cursului ?

in
ia nivelul 

sector de 
lucrat ex-

de volum,

— S-a convenit, de asemenea, 
în zilele colocviului nostru, că 
cele cinci trăsături ale jocului 
— folosirea libero-ului, marca
jul, jocul fără minge, mărirea 
tempoului spre finalizare, pre
gătirea unor scheme proprii de 
atac — sînt obligatorii pentru 
toate echipele ; s-a mai stabilit 
ca problemele legate de îmbu
nătățirea rezistenței și, cu pre
cădere, a forței vor trebui re
zolvate în contextul unui proces 
de instruire continuu (n.n. — la 
acest 
nostru 
peleze 
Cruyff, 
noaste
rezistentă și forță de trei ori pe 
săptămînă, trei ani la rînd), nu 
numai într-o perioadă anume, 
cea pregătitoare, cum greșit s-a 
înțeles și s-a procedat pînă a- 
cum. Doar însușite temeinic, 
fiecare în parte, aceste elemen
te se pot materializa într-o ra
țională organizare a jocului, a- 
poi înfr-o concepție modernă, 
eficientă. Iar tactica, ideea de 
joc a echipelor, ele vor fi ema
nația unei munci do 
partea antrenorilor, 
cu particularitățile 
de care dispun.

interlocutorul 
nevoia să a- 

nou la exemplul 
înainte de a cu-

capitol, 
a simțit 
din 
care, 
gloria, a lucrat pentru

creație din 
potrivit și 
jucătorilor

COVACI, vicepreședinte al F. P. F., directorul cursului
N-ați mai insistat în 
spuse asupra factorului 

el
cele 
tehnic, intrucit, probabil, 
este mereu unul... subințeles.

— Absolut. Poate fi despărțit 
Cruyff-atletul de Cruyff-fotba- 
listul ? Desigur că nu. După 
cum în joc nu pot fi separați 
factorii între ei, fizicul fiind, 
îndeosebi azi, suportul solid al 
tehnicii utilitare, de concurs. Și 
pentru că a venit vorba, aș dori 
să revin asupra importantei re
lații care trebuie să existe intre 
tehnica individuală și aceea co
lectivă, prin ultima înțelegind 
Înlănțuirea procedeelor, a ace
lor 5—6 pase de construcție îna
intea momentului finalizării. In
sist asupra acestui aspect, cu
noscut fiind substratul moral al 
inițiativei in joc, ascendentul 
psihic, deseori decisiv, al echipei 
care domină asupra adversarului 
mereu „hărțuit". Firește, meto
dele și mijloacele prin care e- 
chipele realizează o bună tehni
că colectivă sint pe cit de nume
roase, pe atit de diverse. Dar, 
așa cum s-a subliniat la curs, 
„pasa in lanț" se Însușește me
todic numai in condițiile in ca
re formațiile beneficiază de o 
aparatură adecvată, numai în 
măsura in care structurile de 
exerciții se efectuează în pre
zența unor adversari cînd pasi
vi, cînd activi, cum consideră 
la lecția respectivă antrenorul.

mai mari de izbîndă, 
biective ale secției : 
echipei-etalon pentru 
duminică, în campionat, instrui
rea continuă a întregului lot, 
singura în măsură să 
perspectiva. Aparent 
activitățile celor doi ; 
vor cunoaște, desigur, 
ția muncii rodnice cu 
ei — 
ce, In 
tații, 
nul ui

ambele o- 
pregătirea 
meciul de

asigure 
paralele, 

antrenori 
satisfac- 
corolarul 

performanța, vor condu- 
final, la creșterea autori- 
a personalității tehnicia- 
în fotbalul nostru.

Gheorghe NICOLAESCU

19 februarie — deschiderea sezonului oficial

SORȚII VOR DECIDE AZI PROGRAMUL
„ȘAISPREZECIMILOR" CUPEI ROMÂNIEI

Sezonul fotbalistic 1978 se 
va deschide, așa cum se știe, 
la 19 februarie, prin „16<4-imile 
Cupei României, a căror tra
gere la sor|i va avea loc as
tăzi, la ora 12, la sediul F.R.F. 
din str. dr. Staicovici. în etapa 
de la 19 februarie a „compe
tiției k.o.“ vor intra în în
trecere cele 18 divizionare A. 
Lor li se vor adăuga, pe pro
gramul „șaisprezecimilor", cele 
14 echipe din Diviziile B și 
C și din campionatul județean 
calificate din etapele anteri
oare. Prezentînd lista acestor

formații, vom începe cu cele 
mai merituoase dintre ele, 
reprezentantele
județene ajunse pînă in 
imi : Victoria Zalău și _ 
Diosig (jud. Bihor). Din 
C s-au calificat Viitorul 
ghieni, Gloria Reșița, 
Focșani, Ind. sîrmei C. 
Constructorul Iași și

cu 
campionatelor 

„16‘- 
Recolta 
Divizia 
Gheor- 
Unirea 
Turzii, 

Avîntul 
Măneciu. Divizia B va fi re
prezentată de Progresul Bucu
rești, F.C. Brăila, Chimia Rm. 
Vîlcea, Gaz metan Mediaș, 
Unirea Alexandria, F.C.M. Ga
lați.

Pregătirile pentru retur In spiritul exigentei și responsabilității

IA F. C. CONSTANTA, PRINCIPALA CONDIȚIE - CONSOLIDAREA 
PROCESULUI DE MATURIZARE A ONEI ECHIPE TINEREI

• Nici un fel de rabat indisciplinei

— Așa cum s-a subliniat 
la curs, raportat la obiecti
vul de redresare a fotbalu
lui, antrenorilor le revin sar
cini multiple, sporite față de 
trecut. Pentru a le duce la 
bun sfirșit, cineva a pus 
problema organizării mai e- 
ficiente a timpului afectat de 
tehnicieni procesului de an
trenament...

— Observația a fost înteme
iată. Și noi apreciem că, pe vi
itor, antrenorii principali ai e- 
chipelor divizionare A trebuie 
să-și organizeze activitatea în 
mod mai rațional, împărțind, 
într-un fel, munca cu secunzii 
lor. Așa, de pildă, va fi în pro
fitul activității de performanță 
dacă, uneori, în anumite lecții, 
antrenorul principal va lucra 
separat cu cei 14 jucători, care 
alcătuiesc așa-zisul grup de ba
za într-o echipă, iar secundul — 
eu lotul rezervelor. Se valorifi
că astfel timpul efectiv de lu
cru al celor doi antrenori (re
zervele, pînă acum mai mult 
„suportate44, vor „crește44 mai 
repede în vederea titularizării), 
se realizează, cred eu. cu șanse

Ctod Gheorghe Ola și secun
dul său Constantin Tîlvescu s-au 
înapoiat la 11 ianuarie de la 
cursul de perfecționare a antre
norilor de la Snagov, F.C. Con
stanța se afla în a patra zi de 
pregătire de la începutul acestui 
an. Conducerea procesului de 
instruire fusese lăsată în sarci
na lui Constantin Mareș, antre
norul juniorilor. Au fost cîteva 
zile de rea climatizare, de rea
daptare a organismului la efort. 
După testele medicale, efectuate 
de medicul Nicolae Andreescu, 
s-a putut constata că toți jucă
torii (exceptîndu-1 pe fundașul 
Bălosu, cu un surplus sensibil 
de greutate, într-un fel explica
bil, deoarece acesta a ’ "
circuitul competițional 
cu două luni datorită 
tervenții ‘ ‘ 
la startul pregătirilor 
fiziologici mulțumitori.

„Sînt satisfăcut de 
care s-au prezentat jucătorii — 
declara antrenorul GH. OLA. 
După o vacanță de aproximativ 
o lună, toți manifestă putere de 
muncă și bună dispoziție. De 
fapt, cu prilejul ședinței de ana
liză a turului, care a avut loc 
la 12 ianuarie, am făcut cunos
cut, printre altele, jucătorilor u- 
nele măsuri care, odată neres
pectate, înseamnă și despărțirea 
de cei în culpă, excluderea lor 
din Iot. Concret, am interzis cu 
desăvîrșire fumatul și consumul 
de alcool. Din aceste motive 
ne-am despărțit anul trecut de 
Mărculescu și Sălceanu și, 
curind, 
nu este 
într-un 
nu mai 
nostru »

tele efectuate pe terenul de zgu
ră din vecinătatea stadionului „1 
Mai*. Erau prezenți 
Ștefănescu, Sărăcin și juniorul 
Borcea ; fundașii Gătej, 
Turcu, Codin, Antonescu și Mus
tafa ; mijlocașii Petcu, Ignat, 
Livciuc, Drogeanu și Gache ; a- 
tacanții Buduru, Peniu, Hoffmei- 
ster, Soare și Mardale, ultimul 
un vîrf de atac transferat de la 
Cimentul Medgidia. Lipseau, fi
ind convocați la lotul reprezen
tativ de juniori, Zamfir

portarii
Bălosu,

participa alternativ și alți com
ponent ai echipei. * . ' .
partidelor susținute în deplasa
re, unde au existat 
minusuri, 
trebuie să capete o mai 
eficiență. Numai cu Peniu vîrf 
avansat șansele de gol au fost 
mici. Se insistă acum asupra 
soluției cu tînărul Mardale, al 
doilea vîrf, de fapt, după spu
sele antrenorului Ola.

Lotul echipei F.C. Constanța se 
află acum

In privința

suficiente
jocul pe contraatac 

mare

chirurgicale)

ieșit din 
în urmă 
unei ta- 

au 
cu indici

venit

modul în

__  _________ de 
de portarul Popa. Cine 
dispus să se încadreze 

proces de muncă serios 
are ce căuta în mijlocul 

______ , A venit timpul să nu 
mai facem nici un rabat indis
ciplinei, să tăiem din rădăcini 
orice tendință de chiul

I-am întUnit pe fotbaliștii con
stănțeni la unul din antrenamen-

Pătrundere a atacantului (Peniu) spre poartă flancat de un apărător 
(Bălosu) : un exercițiu de antrenament, in condițiile jocului, care, 
repetat cu insistență și exigență, poate perfecționa randamentul 

ambilor fotbaliști constănțeni.
Foto : Mircea RADULESCU — Constanța

Ieri a inceput la Snagov cursul de perfecționare a antrenorilor

;m înscrie 
e rezumăm 
ile stabilite 
competiții î.

I—III — 
libaba) și 
inești) : cl. 
rmoș (Cir- 
III — Lia 
Dorin Ță- 
oborîre, cl. 
■rp (Ciocă-
— Simion

cl. VII— 
i și Dorin 
ete — 1 km

cl. VIII,
— 2 km — 
tra Dornei.

I
I
I
I
I
I

din centrele de copii și juniori

ANTRENORII TINERILOR JUCĂTORI
NU POT FI SIMPLI „FUNCȚIONARI"• • •

rarache și Borali. F.C. Constan
ța a decis să rămînă întreaga 
perioadă pregătitoare în locali
tate, unde condițiile de antrena
ment sint excelente, atit * 
liber, unde se lucrează 
îmbunătățirea pregătirii 
generale și specifice, a 
și tacticii, cît și în sala 
turism Farul, acolo unde se 
magazinează noi energii la 
pitolele forță, mobilitate și 
zis ten ță.

Cu ce intenții și dorințe pen
tru returul campionatului s-au 
aliniat constănțenii la startul 
pregătirilor 7 Avînd o valoare de 

sint 
fizi- 
for- 

pe 
în- 

etape.

în aer 
pentru 

fizice 
tehnicii 
de cul- 

în- 
ca- 
re-

r. Băl-
4, Cal.

fccu va- 
NTRE-

R XX TE

I
I
I
I

^75^33 ;

IHNA : 
TEAZA 
E și 20 
COLO- 
TORII, 
, Brea- 
acceptă

I
I
I

X-K-X“c4 î

Cursul de perfecționare a antreno
rilor care activează în centrele de co
pii și juniori a fost deschis ieri, prin 
cuvîntul lui Ștefan Covaci, vicepreșe
dinte al F.R.F., care a subliniat de 
la început că este absolut necesar 
să se facă toate eforturile pentru îm
bunătățirea muncii in pepinierele fot
balului. Tema principală a acestui 
curs trebuie să fie FORMAREA JUCĂ
TORULUI VIITORULUI. Referindu-se 
la verigile de bază ale acestui pro
ces (selecția — instruirea — jocul și 
educația). Ștefan Covaci a insistat 
moi cu seamă asupra modului cum 
trebuie să fie privită și tratată pro
blema educației tinerilor jucători. 
Numai punîndu-se pe prim plan acest 
aspect esențial se poate realiza o 
bază moraiă capabilă să formeze 
acel jucător de tip nou pe care-l aș
teaptă efortul fără menajamente de 
mei tirziu, 
internaționale. , __
rile să fie urnite din impas, trebuie 
să fie înlăturate mai întîi rutina, 
funcționalismul și comoditatea, „boli** 
care fac ravagii in centrele fotbalu
lui. Ștefan Covaci s-a referit apoi 
la utilitatea testelor prin care an
trenorii să poată controla cu preci
zie calitățile și gradul de pregătire 
a copiilor, la eforturile care trebuie 
făcute pentru a se găsi timpul ne
cesar măririi volumului de muncă, 
pentru că, oricite argumente s-ar in
voca — a subliniat vorbitorul — este 
inadmisibil ca un antrenor să fie 
plătit numai pentru două, trei ore 
de muncă pe zi. In încheiere, vice
președintele federației i-a invitat pe

din marile confruntări 
Or, pentru ca lucru-

cursa nț i și refereați „să spună lu
crurilor pe nume". Și lucrurilor li
s-au spus pe nume din startul cursu
lui, dat de „Analiza activității des
fășurate in centrele de pregătire a 
copiilor și juniorilor in anul 1977“, 
prezentată de Danie! Lăzărescu, 
cretar al F.R.F., 
tat să răspundă 
prim ordin : au 
de centre prin 
au _ desfășurat-o __ ________ ___
jucători de certă valoare î Răspun
sul la 
fi, din 
ultimii 
din aceste pepiniere au obținut u- 
nele rezultate bune. Cele mai multe 
dintre ele au desfășurat o activitate 
necorespunzătoare. De la centre ca 
F. C. Bihor, Politehnica Timișoara, 
Dinamo, Steaua, Petrolul, C. S. Tîr- 
goviște și Olimpia Satu Mare nu a 
fost promovat nici un jucător după 
terminarea junioratului in 1977. De 
la altele, cum sînt S. C. Tulcea, 
Metalurgistul Cugir, Armătura Zalău, 
Rulmentul Bîrlad, Unirea Focșani n-a 
fost promovat nici un jucător în Di
vizia A de la înființarea lor! ? In 
1977, F.R.F. a efectuat controale în 
29 de centre, la sfirșitul cărora a 
desprins o serie de concluzii, prin
tre cele mai importante numărîn-

V^OLUMUL DE LUCRU INSUFI
CIENT COMPARATIV CU CERINȚELE 
PREGĂTIRII MODERNE. Se lucrează 
circa 3—400 ore anual, în loc de 
7—800. Există în multe centre antre
nori tineri care dau dovadă de co

i, se- 
referat care a cău- 
la o întrebare de 
contribuit cele 46 

activitatea pe care 
la formarea unor

această întrebare nu poate 
păcate, decît negativ. In 

trei-patru ani numai cîteva

moditate și lipsa de conștiinciozi
tate : C. Constanținescu (Unirea Foc
șani), I. Alecu (Steagul roșu), A. 
Onică (Ceahlăul P. Neamț), A. Ola
rii (C.S.M. Suceava), I. Dăucean 
(S. C. Tulcea), D. Popescu și 
Mândoiu (Sportul studențesc), 
Miclâuș (Rulmentul Bîrlad) etc.
• SELECȚIA CONTINUA SA 

DESFĂȘOARE LA INTlMPLARE.
se face că grupele unor antrenori 
ca Gh. Petrescu (Metalul București), 
C. Haidu (Steaua), V. Suciu și V. 
Anton (Sportul studențesc) au com
ponențe necorespunzătoare.
• LIPSA DE INTERES A UNOR-------------- ---------------- DE

A. 
Gh.

SE
Așa

CLUBURI $1 ASOCIAȚII FAȚA 
ACTIVITATEA CU COPIII Șl JUNIORII. 
La Armătura Zalău, Gloria Bistrița, 
Dinamo Slatina, Chimia Rm. Vîlcea, 
F.C.M. Giurgiu și Ceahlăul P. Neamț, 
fondurile destinate centrelor au fost 
folosite Ia echipele de seniori !

în analiza prezentată s-a subli
niat de asemenea că deși 18 antre
nori au fost sancționați pentru indis
ciplină în muncă, pentru neîndeplk 
nirea . obligațiilor ce le revin, 
tivitatea lor nu s-a o-bservat 
nici o îmbunătățire. Motiv 
care de la 1 februarie 1973 
mai lucra în aceste 
rii Gh. Lință, A. 
N. Ursache, M.

în continuare, 
Z. Ardeleanu a prezentat 
,Situația fotbalului la nivelul junio
rilor, raoortată la cerințele de per
formanță**, după care au urmat dez
baterile pe marginea Droblemelor 
expuse în această prima zi a cursului.

în ac- 
însă 

pentru 
nu vor 

centre antreno- 
Justin, 

Mocanu, A. 
antrenorul

Ad. Covaci, 
Onică. 
federal 

referatul

ansamblu medie, jucătorii 
deciși ca printr-o pregătire 
că superioară să mențină o 
mă sportivă constant bună, 
care să o prelungească pe 
treg parcursul celor 17 
gîndindu-se că în tur, după un 
debut promițător, capacitatea lor 
fizică a scăzut treptat, afectînd și 
potențialul de Joc. Din punct de 
vedere tactic, se urmărește per
fecționarea jocului pe laturile 
terenului, unde, in afara extre
melor și fundașilor, să poată

maturizare. Condițiile excelente 
de pregătire, climatul sănătos 
de muncă ne fac să credem că 
echipa litoralului va marca în 
sezonul de primăvară un salt 
calitativ pe toate planurile.

Ion Robu, președintele clubu
lui, a ținut să ne spună : „Vom 
continua procesul de întinerire 
a echipei, prin promovarea unor 
elemente tinere crescute la Con
stanța. Am renunțat definitiv să 
mai apelăm la jucători plafonați, 
aduși cu... mari sacrificii din alte 
județe. Cu sprijinul organelor lo
cale, am creat jucătorilor con
diții optime de lucru. De curînd 
s-a terminat și construcția unei 
saune Ia stadionul „1 Mai“.

Cu alte cuvinte. jucătorilor 
constănțeni li s-a pus la dispo
ziție absolut totul ca să-și poată 
desăvirși pregătirea în cele mai 
bune condițiuni. 
au obligația să se autodepășească 
la antrenamente ț: :--------\
răsplătind astfel eforturile făcu
te, aducînd cît mai multe satis
facții iubitorilor fotbalului con- 
stănțean.

Iată de ce ei

și în jocuri,

Gheorghe NERTEA

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA 24 IANUARIE 1978 — prima 

tragere excepțională Loto a a- 
cestui anț

Puteți ciștiga :

1 300“
— Fin-
— Tur- 
Austria 
valoare 

50.000, 25.000. 10.000 lei etc.

• Autoturisme ..Dacia 
a Excursii in U.R.S.S.

landa sau R.P. Bulgaria 
cia sau R.P. Ungară —

A Cîștiguri in bani de 
fixă .
și variabilă

a Se efectuează 5 extrageri re
partizate în 2 faze
• Se extrag în total 42 de 

numere
• Se poate ciștiga și cu 3 

numere din cele 24 ale fazei I 
și din cele 18 ale fazei a ll-a

• Participarea se face pe bi
lete de 5 și 15 lei varianta sim
plă achitată integral sau sfert, 
cu precizarea că numai biletele 
de 15 Iei participă la toate ex
tragerile.

REȚINEȚI: pe biletele combi
nate sau „cap de pod“ puteți 
obține însemnate suite de cîș- 
tiguri !

Participînd cu cît mai multe 
bilete vă măriți șansele de a vă 
putea număra printre marii cîș- 
tigători »

CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 

DIN 11 IANUARIE 1978

Categoria 1 : 1 variantă 25% 
— autoturism Dacia 1300 ; Cate
goria a 2-a : 5 variante 
12.876 lei : ( 
a 3.302 lei ; 
a 900 lei ;
177,75 a 362 
6.995,50 a 40 
183,00 a 200 
3.439,25 a 40

2-a : 5 variante 25% a 
; Categoria a 3-a : 19,50 

Categoria a 4-a: 71,50
Categoria a 5-a : 

lei ; Categoria a 6-a: 
lei; Categoria ă 7-a: 

lei ; Categoria a 8-a: 
lei.

Report categoria 1 : 336.671 let
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PATINATORII BUCUREȘTENI S-AU REMARCAT

IN CONCURSUL DE LA VARȘOVIA
săptămînii tre- 

loc în capitala
La sfîrșitul 

cute a 
Poloniei 
patinaj 
ționatele 
reștiului 
frumoasă 
tînăra patinatoare bucureșteană 
Viorica Nicu, ~ "
Sportiv Școlar, a
gat întrecerea junioarelor. în 
special 
și la 
multă 
plină de grație dar și de un 
coeficient ridicat ’ ...............

Iată clasamentele.

avut
întilnirea bilaterală de 
artistic dintre selec- 

Varșoviei și Bucu- 
(juniori și seniori). O 

impresie a lăsat

de la Clubul 
care a cîști-

la „1 
„libere" 
fantezie,

.programul scurt" 
a dovedit 

evoluție
ea 

o

de dificultate, 
î. JUNI-

OARE : 1. Viorica Nicu (Bucu
rești) 81,32 p, 2. Eva Palu- 
chowska (Varșovia) 78,72 p 
JUNIORI : 1. " ' ------
(Varșovia) 86,46 
ghel (București) 
NIOARE : 1.
(Varșovia) 81,04 
Picu (București) 
na Nichiforov
80,70 p....  6.
(București) 69,60
1. Maurycyu Kubik (Varșovia) 
88,40 p, 2. Adrian Vasile (Bucu
rești) 86,44 p.

_ ■» 
Marek Zbiek 
p, 2. Al. Ăn- 
79,50 p ; SE- 

Renaia Linek 
p, 2. Cornelia 
80,76 p, 3. Iri- 

(București) 
Tereza Nencu 
p ; SENIORI :

LUPTĂTORII NOȘTRI
Baschetbaliștii sovietici Io S.U.A.

PE LOCURI FRUNTAȘE
UN COȘ IN ULTIMELE SECUNDE!

CAMPIONATUL MONDIAL
turneului final al C.M. din Ar- 
,.conectată* la tensiunea mare- 

lui eveniment fotbalistic al lunii iunie. Imediat ce zarurile au fost 
aruncate, dincolo de bucuria, incertitudinea sau amărăciunea sorților, am 
solicitat primele estimări ale șanselor la ediția 1978 a C.M. Pentru forurile 
diriguitoare, gindurile se duc însă- mai departe, spre „El Mundial 1982", așa 
cum sînt ele exprimate de către președintele F.I.F.A. Joao Havelange.

Odaia cu tragerea la sorți a grupelor 
gentina, lumea balonului rotund este 
I..! —* ........ . . ...

16 PĂRERI DUPĂ CE ZARURILE AU FUST ARUNCATE
CARLOS ALBERTO LACOSTE 

(Argentina — vicepreședinte 
Comitetului de organizare 
C.M.) : „Avem o grupă grea 
iată de ce, publicul nostru 
fi mulțumit chiar cu victorii 
limită..."

CESARE LUIS MENOTTI (an
trenorul reprezentativei Argenti
nei) : „Sîntem în grupa cea mai 
dificilă. în ceea ce privește ce
lelalte grupe, echipele R.F. Ger
mania și Olandei sînt ca șl ca
lificate pentru turul următor, în 
timp ce nici reprezentativele 
Poloniei, Braziliei, Spaniei și 

nu au o misiune prea

al 
al 
și. 
va
la

DE FOTBAL’

La Varșovia s-a desfășu
rat un concurs internațional 
de lupte libere, la care au par
ticipat tineri sportivi din Bul
garia, R. D. Germană, Iugo
slavia, România și Polonia.

Dintre luptătorii români s-au 
evidențiat Marin Hosu (48 kg), 

(74 kg) și 
(90 kg)

Csaba Baroczi
Gheorghe Broșteanu 
clasați pe locul doi la cate
goriile respective. La catego
ria 52 kg, Ștefan Goraș a o- 
cupat locul trei.

Echipa reprezentativă masculi
nă de baschet a U.R.S.S. și-a 
început turneul în S.U.A., ju- 
cînd la Los Angeles (California) 
cu selecționata clubului univer
sitar U.C.L.A. La capătul unui 
joc spectaculos, baschetbaliștii 
sovietici au terminat Învingători 
cu scorul de 80—79 (37—35), coșul 
victoriei fiind înscris în ultimele 
secunde de Erefin. Din echipa 
sovietică s-au mai evidențiat Ji- 
ghilin (25 puncte) și Salnikov (19 
puncte), în timp ce coșgeterul 
formației-gazdă a fost 
wood, autorul a 22 de 
Partida a fost urmărită 
16 000 de spectatori.

Green- 
puncte. 

de peste

• TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM • Crosul de la 

Elgoibar (Spania) a revenit a- 
tletului spaniol Mariano Haro, 
cronometrat pe distanța de 10 
km cu timpul de 30:24,6. • In 
concursul în sală la College Park 
(Maryland), americanca Jony 
Huntley a cîștigat săritura în 
înălțime cu 1,93 m. în cursa de 
două mile, a învins tanzanianul 
Suleiman Nyambui, în 8:33,7, ur
mat de americanul 
quori — 8:44,5. Alte

Marty Li- 
.____  , rezultate :
prăjină — Mike Tully 5,34 m ; o 
milă femei — Francie Larrieu 
4:39,6.

AUTO • „Marele Premiu* 
Argentinei (Fl) disputat 
Buenos Aires a fost cîștigat 
americanul Mario Andretti 
„Lotus" (310,346 km în lh37:04,47), 
realizînd o medie orară de 191,820 
km. Austriacul Niki Lauda pe 
„Brabham" a ocupat locul 2, fi
ind urmat de francezul Patrick 
Depailler pe 
James Hunt

HANDBAL 
meci amical 
Cehoslovacia __ __ __ ______ _
ter Kovâcs a înscris 10 goluri.

PATINAJ • în localitatea nor
vegiană Holmestrand, meciul in
ternațional de patinaj viteză din
tre echipele masculine ale Nor
vegiei și U.R.S.S. s-a încheiat cu 
243—213 în favoarea gazdelor.

SĂNIUȚE • Pe pirtia de la 
Winterberg (R.F. Germania) s-au 
încheiat întrecerile campionate
lor europene pentru juniori. La 
masculin, titlul a revenit lui 
Uwe Handrik (R.D. Germană), 
urmat de coechipierul său Jur
gen Gerhardt și vest-germanul 
Johannes Schettel. în proba re
zervată junioarelor, pe primul 
loc s-a situat Roswitha Stenzel 
(R.D. Germană).

SCHI • Proba masculină de 
fond 15 km din cadrul compe
tiției de la Reit im Winkl (R.F. 
Germania), concurs contînd pen
tru „Cupa Mondială", a fost ciș-

al 
la 
de 
pe

„Tyrrell", englezul 
pe ,,McLaren".
• La Budapesta, în 
(m) : Ungaria — 
28—22 (15—12). pe-

tigată de suedezul Sven Aake 
Lundbaeck. L-au urmat norve
gianul Lars Erik Erikssen și fin
landezul Juhani Repo. In cursa 
feminină de 5 km, victoria a 
revenit schioarei norvegiene 
Kitty Dahl ■ Concursul feminin 
de fond desfășurat la Klingent
hal (R.D. Germană) s-a Încheiat 
cu proba de 5 km, in care vic
toria a revenit sportivei suedeze 
Lena Carlsson-Lundbaeck. Proba 
de ștafetă 4X5. km a fost ciști- 
gată de echipa . Suediei, urmată 
de formațiile R.D. Germane, Ce
hoslovaciei și U.R.S.S. • „Cupa 
Mondială* a programat la Wen- 
gen (Elveția) o probă masculină 
de slalom special, clștigată de 
austriacul Klaus Heidegger. Re
velația întrecerii a fost ttnărul 
schior bulgar 
Iov, care a ocupat 
Suedezul Ingemar " 
tinuă că conducă 
general, totalizind

TENIS • Bjorn 
nat învingător in 
Birmingham 
7—5 cu Dick 
neul feminin 
(Florida) s-a 
sul jucătoarei 
ne Goolagong-Cawley, care a in- 
vins-o in finală cu 6—2, 6—3. pe 
compatrioata sa Wendy Turnbull.

TENIS DE MASA a Campio
natele internaționale ale Angliei 
s-au încheiat la Brighton cu vic
toriile sportivilor din R-P. ( ‘
neză in probele individuale, 
finala de simplu bărbați, 
Cen-si l-a întrecut cu 3—o 
coechipierul său Ten Yi, iar 
finala probei de simplu femei. 
Ciu Hsian-iun a dispus cu 3—0 
de Erszebet Palatinus (Iugosla
via).

VOLEI • Competiția de juniori 
de la Sofia s-a încheiat cu vic
toria selecționatei Bulgariei — 
UI p. Turneul rezervat iormați- 
tior de junioare a fost cîștigat 
de reprezentativa Cehoslovaciei 
— Mp.

Petar Popanghe- 
locul doi. 

Stenmark con- 
in clasamentul 
150 p.
Borg a termi- 
finala de la 

(Alabama) : 7—5,
Stockton a T ar
de la Hollywood 

încheiat cu succe- 
australience Evon-

Chi- 
In 
Li 

i pe 
în

TENISUL NOSTRU, LA ORA
(Urmare din pag. 1)

ție a echipei. Cea care — așa 
cum s-a prezentat pe terenul 
„ei“ — se arată în sensibilă 
creștere valorică.

Victoria vine după un rezul
tat la polul opus : 6—3 cu O- 
landa, la Amsterdam. Dar de 
ce să nu acceptăm că olandezii 
au actualmente o echipă mai 
bună ca a noastră, că Sanders 
,(nr. 1) pornește oricum ca fa- 

orit în fața lui Hărădău, pe 
•carc-1 devansează cu multe 

icuri în clasamentul sezonu
lui internațional 1977 ? Să pri- 
• im lucrurile în față, așa cum 
trebuia s-o facem acum șase 
ani, atunci cînd pierdeam, la 
București, finala „Cupei Davis".

Trebuie început de undeva 
și a începe direct cu succese 
răsunătoare nu stă la înde- 
mîna nimănui. Unde sînt Ți- 
riac și Năstase ? — se întreabă 
cu melancolie iubitorul de te
nis, comparîndu-i cu Dîrzu și 
Segărceanu. Să-i răspundem 
că marii noștri tenismani de 
odinioară trecuseră de mult 
granița junioratului atunci cînd 
mai Jucau calificări la Wim-

bledon sau erau învinși cu 1—4 
în fața francezilor, la Paris 
(aprilie 1966).

Campionatul european de te
nis — „Cupa Saab* — poate 
fi o bună rampă de lansare 
pentru tinerii jucători. O fo
losesc ca atare și federațiile 
din alte țări. Cehoslovacia are 
„gata" echipa de miine, jucind 
cu Smid, Granat și Slozil, care 
vor lua locul lui Kodes și 
Hrebec (poate chiar în acest 
an). Italienii au însă un lot 
abia în formare și proaspeții 
Occlepo și Risi înclină stea
gul cu 3—0 în fața bulgarilor 
(Ghenov și cei doi Pampulov). 
La fel, formația R. F. Germa-

Scoției 
grea".

MAX 
derația 
„Prin __ _____ ...
micul Ricardo Havelange merită 
un cadou din partea reprezenta
tivei vest-germane t Aș fi dorit 
ca Austria să facă parte din a- 
ceeași grupă cu campionii mon
diali, deoarece Spania și Brazi
lia, pe care le vom întîlni, sînt 
aproape ca și acasă... !“

MICHEL PLATINI (jucător in 
reprezentativa Franței): „Cu Ar
gentina. Ungaria și Italia am 
căzut în cea mai grea grupă. Nu 
pot fi prea optimist..."

HELMUT SCHON (antrenorul 
reprezentativei RJ. Germania) : 
„Tragerea la sorți ne avantajea
ză... Putea să fie mai rău ! Dar, 
așa cum este, ne putem consi
dera în grupa semifinală... Apoi 
vom vedea. Va fi desigur mai 
greu. Mă bucură însă că în me
ciul inaugural întîlnim cea mai 
puternică formație a grupei : 
Polonia. După părerea mea, gru
pa I este cea mai echilibrata".

FRANZ BECKENBAUER (fos
tul căpitan al campioanei mon
diale) ; „Dacă deținătoarea titlu
lui va cî.știga meciul cu Polonia, 
ea va ocupa locul 1 în grupă. 
Ce va fi după aceea ? Greu de 
prevăzut".

ENZO BEARZOT 
echipei Italiei) : „în locul echi
pei Ungariei aș fi preferat să 
avem ca adversară în grupă re
prezentativa Suediei. Și francezii 
sînt foarte periculoși pentru noi. 
Un prim contact il vom avea în 
martie, la Neapole, ’ * 
susține _ “
Franța. JOcul va prilejui, 
siguranță, o excelentă ocazie 
studiu reciproc".

GIACINTO FACCHETTI (căpi
tanul echipei Italiei) : ..Selecțio
nata vest-germană a fost și de 
data asta la fel de bine «servită» 
ca și la tragerea la sorți făcută 
de mine în preliminariile cam
pionatului european..."

GUILLERMO CANED O (Mexic 
— vicepreședinte al F.I.F.A.) : 
„Avem o echipă tinără și sper 
sâ obținem îocul 2 în grupă, 
după R.F.G."

WIM MEULEMAN (președinte
le Federației olandeze de fotbal): 
„Sîntem de două ori bucuroși :

MERKEL (director în fe- 
de sport din Austria) t 

tragerea la sorți făcută.

o dată pentru că nu tăcem parte 
din grupa “ *“ ’ J-”--
pentru că 
grupă mai

JACEK 
reprezentativei 
bucură că susținem 
deschidere cu campionii 
deoarece, după acest joc, 
ști ce avem de făcut în conti
nuare*.

ALLY McLEOD (antrenorul e- 
chipei Scoției): „Vom fl sigur cel 
puțin pe locul al doilea în grupă. 
Sorții ne-au favorizat t“.

SANTIAGO BERNABEU (pre
ședintele clubului Real Madrid): 
„Deși sîntem intr-o grupă nu 
prea ușoară, am încredere în 
Kubala și băieții săi. Brazilia nu 
mai are valoarea ei din trecut, 
iar austriecii și suedezii pot fi 
învinși*.

GEORG ERIKSSON (antrenorul 
selecționatei Suediei) : „Grupă
grea, dar vom juca pentru vic
torie*.

SLIM ALOULU (președintele 
Federației de fotbal din Tunisia): 
„In fotbal orice rezultat este 
posibil ț Vom juca cu ambiție 
și vom face tot ce e cu putin
ță*.

LAJOS BAROTI (antrenorul re
prezentativei Ungariei) : „Grupa 
I este... groapa leilor. Ocuparea 
locului secund va fi dificilă, dar 
nu imposibilă*.

I și în al doilea rînd 
avem parteneri de 
lejeri..."
GMOCH (antrenorul 

Poloniei) : „Mă 
meciul de 

lumii 
vom

Sorții in miinile micuțului
Ricardo Havelange...

PROGRAMUL Șl SISTEMUL DE DESFĂȘURARE» »

(antrenorul

o partidă amicală
cînd vom

cu 
• cu 

de

După cum am anunțat ieri, cele 16 echipe participante 
C.M. de fotbal au fost împărțite, prin tragere la sorți, 
le reamintim :

I : Argentina, Italia, Ungaria, Franța.
M : R. F. Germania, Polonia, Mexic, Tunisia.
II! : Brazilia, Spania, Austria, Suedia. 
IV : Olanda, Scoția, Peru, Iran.
fixat și programul, pe zile, al meciurilor din

la turneul final al 
în patru grupe. Vi

GRUPA 
GRUPA
GRUPA
GRUPA
A fost 

urmează :
1 IUNIE : R. F. Germania — Polonia (la Buenos Arres).
2 IUNIE : Argentina — Ungaria (Buenos Aires), Franța 

Plata), Mexic — Tunisia (Rosa rio).
3 IUNIE : Spania — Austria (Buenos Aires), Suedia — Brazilia (Mar < 

Plata), Peru — Scoția (Cordoba), Iran — Olanda (Mendoza).
6 IUNIE : Argentina — Franța (Buenos Aires), Italia — Ungaria (Mar < 

Plata), Olanda — Tunisia (Rosario), Mexic — R. F. Germania (Cordoba).
7 IUNIE : Austria — Suedia (Buenos Aires), Brazilia — Spania (Mar de< 

Plata), Scoția — Iran (Cordoba), Olanda — Peru (Mendoza).
10. IUNIE : Italia — Argentina (fîuenos Aires), Franța — Ungaria (Mar del 

Plata), Mexic — Polonia (Rosario), Tunisia — R. F. Germania (Cordoba).
11 IUNIE : Suedia — Spania (Buenos Aires), Brazilia — Austria (Mar del 

Plata), Scoția — Olanda (Mendoza), Peni — Iran (Cordobc).
Primele două clasate în cele patru grupe vor alcătui două grupe semi

finale : A și B. Aceste meciuri din grupele semifinale se vor desfășura dupâ 
următoarea formulă (cifrele arabe indică locul ocupat de echipe în clasa
mentele grupelor preliminarii, iar cifrele romane reprezintă grupa din care 
au făcut parte). GRUPA SEMIFINALA A s 2 11-1 I ; 1 III—2 IV (14 iunie) ;
2 IV—2 II ; 1 1-1 III (18 iunie) ; 2 IV—1 I ; 1 HI-2 II (21 iunie) ; GRUPA SE
MIFINALA B ; 1 ||-2 I ; 2 III—1 IV (14 iunie) ; 2 I-2 III ; 1 IV—1 II (13 iu
nie) ; 1 IV—2 I ; 2 HI-1 II (21 iunie).

Primele clasate în aceste două grupe semifinale se vor întîlni în finala 
Campionatului mondial, programată la 25 iunie, ia Buenos Aires, in timp 
ce formațiile de pe locurile secunde în grupele semifinale se vor întrece 
pentru locurile 3—4 cu o zi mai devreme, la 24 iunie, tot în capitala Argen
tinei.

grupe, dupâ corn

Italia (Mar del

de4

del

JOAO HAVELANGE OSCILEAZĂ INTRE 20 SAU 24 ECHIPE LA C.M. '82...
Abia s-a definitivat programul 

turneului final din Argentina *71 
șl iată că la ordinea zilei a a- 
părut și „El Mundial de Espana 
1982". Trăsătura de unire a ce
lor două ediții ale Campionatu
lui mondial o constituie contro
versata și mereu actuala ches
tiune a numărului echipelor par
ticipante la turneul final. Care, 
în fond, nu vizează atât cantita
tea, cit calitatea ultimului act 
al scenariului cu cei mai mulți 
protagoniști din lumea fotba
lului, „Cupa Mondială".

TENTATIVEI
primul 
săi ju- 
Probst. 

de

nia, care luptă in 
turneu valoric cu noii 
cători Pinner, Elter și 
învinși în ultimul joc 
rodații echipieri maghiari 
roezy și Szoke.

Firește, este prematur a 
ge concluzii. Tentativa de 
poate duce la satisfacții
miine sau doar la speranțe 
spulberate. In conturarea unor 
rezultate viitoare acționează 
o sumedenie de factori, atit de 

dinainte, 
ce me- 

celor ce
0 

bare spre mai bine in 
nostru de performanță.

mai 
Ta-

tra- 
azi 
de

greu de apreciat
Dar este o tentativă 
rită întreaga stimă a 
doresc, sincer și lucid,

principal, grupa I : Suedia

schim- 
tenisul

An-REZULTATE TEHNICE. Turneul . . . _ _
glia 2—1 (Svensson — Feaver 6—t, 6—1 ; Bengtson — J. Lloyd 3—8, 

și D. Lloyd 3—6, 2—6) ; Austria 
v. Austria 2 v, Anglia și Spa-

7—5, 6—4 ; Bengtson, Svensson — J.
— Spania 1—2. Clasament : Suedia 4 
nia — : ..

Grupa II : Ungaria — Franța 1—2 (Taroczy — Jauffret 6—2, 6—3 ; 
Szoke — Dominguez 3—6, 4—6 ; Taroczy, Szoke — Proisy, Dominguez 
4—6, 7—6, 5—7) ; R.F.G. — Iugoslavia 3—0. Clas. : Ungaria și R.F.G.
— 3 v. Franța 2 v, Iugoslavia 0 v.

Turneul secundar, grupa A : Polonia _________
Ionia 2 v, Danemarca 1 v, Finlanda și Norvegia —

Grupa B : Portugalia — Olanda 0—3 (Vilela — Sanders 
Cruz — Folk 1—6, 3—6 ; Vilela, Cruz ~ ’ ------
Clas. : Olanda 2 v. România și Monaco

GRUPA C ; Bulgaria — r._L_ Z Z. ~
— 2 v, Italia și Elveția — 0 v.

1 v.

— Danemarca 2—1. 
0 v.

Clas. : Po-

2—6, 4—6 ;__  __ iiuexT» 2—o, —o ,
Sanders, Folk 3—6, 0—6).

__ ___________ 1 v. Portugalia 7 
italia 3—0. Clas. : Cehoslovacia și Bulgaria

0 v.

în acest sens s-a pronunțat la 
sfîrșitul anului trecut, la Buenos 
Aires, președintele F.I.F.A., Joao 
Havelange, într-un interviu acor
dat trimisului special al revistei 
spaniole AS : „După părerea
mea, la C.M. din Spania, din 
1982, vor trebui să fie prezente 
24 de echipe, locurile fiind ast
fel repartizate : 12 din Europa, 
campioana mondială, reprezen
tativa țării gazdă, 3 din Ame
rica de Sud, 2 din Asia, 2 din 
Africa, 2 din zona America de 
Nord, America Latine și a Ba
zinului Caraibilor și 1 din O- 
ceania. într-o asemenea formulă 
se alcătuiesc mai bine și gru
pele de calificare din Europa, e- 
chipe cu tradiție in fotbalul in
ternațional, ca reprezentativele 
Angliei, Cehoslovaciei, Uniunii 
Sovietice, Iugoslaviei. avtnd șan
se de calificare mai apropiate 
de valoarea lor reală ; in tur
neul final vor fi. intr-adevăr, 
cele mai bune echipe din lume".

Dar iată că simbătă. după șe
dința Comitetului Executiv al 
F.LF.A., președintele și-a recon
siderat poziția, afirmînd că nu
mărul finalistelor va putea fi 
sporit într-o primă etapă la ma
ximum 20 (răminînd la latitudi
nea țării gazdă să decidă dacă 
poate asigura o asemenea for
mulă) și că problema va fi 
menținută în studiu, ea figurînd

pe agenda 
de la Buenos Aires,

Referindu-se la 
fotbalului în lume, 

a declarat : 
sport să se

Congresului F.l.F.A»' 
din 30 mai. 
dezvoltarea 

Joao Have- 
„ Pentru ca 
ridice și in

lange 
acest 
Africa, Asia și America Centra
lă la -------- ' *
balului ____ *____ Tr ___
can, va trebui să se muncească 
mult. S.U.A. au două sporturi 
naționale (rugbyul, sau fotbalul 
american, și basseballul), dar 
nici unul nu are și suprafață in
ternațională, așa incit soccer ul 
este menit să umple un gol, in 
această direcție lucrîndu-se cu 
tragere de inimă. Cred că nord- 
americanii vor reuși să se cali
fice pentru turneul final al C.M. 
'82 că șe vor dovedi adver
sari redutabili pentru finalistele 
din Columbia — 1986. Dealtfel,
statele Unite vor găzdui turneul 
final al Campionatului mondial 
pentru juniori din 1983, ceea ce 
va marca, evident, . progresul 
străvechiului fotbal pe noul con
tinent. De asemenea, faptul că 
la cea de a doua ediție, din 
anul viitor, a competiției fotba
lului ” ’
(din Japonia) 
țări și că turneul din 1981 
fi găzduit de Australia 
dește că acest sport a cuprins, 
intr-adevăr, lumea că are un 
viitor promițător".

■nivelul avansat al fot- 
european și sud-amari-

mondial pentru juniori
s-au înscris 106

va 
dove-

ȚARA GAZDĂ A C.M. Șl-A DEFINITIVAT LOTUL
Antrenorul echipei de fotbal a 

Argentinei, Cesare Menotti, a 
stabilit lotul de 22 de jucători 
pentru turneul final al C.M.. 
printre selecționați numărîndu-sa 
portarul Gatti, apărătorii Taran- 
tinl, Passarella, Bottanis, mijlo
cașii Gallego, Villa, Galvan, Îna
intașii Houseman, Luque, 
și Bravo.

Ortiz

nio Camacho, care a suferit o 
ruptură de ligamente la piciorul 
sting, _ ‘ '
venții chirurgicale la o 
din
Quiles a declarat că operația a 
reușit, dar este incertă partici
parea lui Camacho la campiona
tul mondial din Argentina.

a fost supus unei

Madrid? Medicul

in ber
ci unică 
Lopez

★
Din Madrid se anunță 

terna ționalul spaniol Jose
că in- 
An to

Grupaj realizat des
Paul SLĂVESCU si ■
Ion OCHSENfELD
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