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Șl SOCIALE 
CONSILIULUI DESI A

Al REPUBLICII SOCIALISTEIn ziua de 3 februarie a avut Ioc, sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, ședința comună a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale si Consiliului de Miniștri al Renublicii Socialiste România.In cursul ședinței, a fost luat în dezbatere Raportul privind îndeplinirea planului pe 1977 și proiectul comunicatului cu privire la realizarea Planului național unic de dezvoltare eco- nomico-socială a țării pe anul 1977.Comitetul Politic Executiv a apreciat că in anul 1977 poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, a obținut noi și importante realizări in toate sectoarele de activitate economico-socială, in înfăptuirea hotăririlor Congresului al XI-lea și a Programului partidului, a obiectivelor stabilite în actualul cincinal, asigurind, in pofida marilor pierderi provocate de cutremurul din 4 martie, progresul neîntrerupt al patriei.Evoluția economico-socială a țării, in cel de-al doilea an al cincinalului revoluției tehnico- științifice, s-a caracterizat prin dezvoltarea echilibrată și în ritmuri înalte a economiei naționale, adincirea proceselor de modernizare a ramurilor producției materiale, intensificarea laturilor calitative ale activității economice, extinderea schimburilor comerciale și de cooperare economică și tehnico-științifică internațională. Producția industrială s-a dezvoltat intr-un ritm de 12,5 Ia sută față de anul anterior, obținîndu-se un spor de circa 84 miliarde lei. în a- gricultură s-a obținut, în condiții climaterice mai puțin favorabile, o producție agricolă care satisface nevoile economiei naționale. Dezvoltarea în ritmuri susținute a tuturor ramurilor economiei, creșterea eficienței economice și stabilitatea prețurilor au determinat o circulație bănească sănătoasă, contribuind la întărirea monedei naționale, în pofida condițiilor dificile determinate de cutremurul din martie 1977, s-a asigurat buna aprovizionare a pieței cu produse industriale și agroalimen- tare, a crescut consumul general al populației cu 6,7 la sută față de anul 197G. Știința, învățămîn- tul. cultura, întreaga viață spirituală au cunoscut la rîndul lor o puternică înflorire. în anul 1977. în condițiile menținerii indicelui prețurilor sub cel planificat. s-a asigurat creșterea veniturilor bănești ale populației eu 8,2 la sută față de 1976, au fost adoptate măsurile cunoscute de sporire a retribuției în cursul acestui cincinal cu peste 32 la sută față de circa 20 la
„Daciada" de iarnă, 
in plină desfășurare
A nins din belșug peste pito- 
" reștile așezări ale județului 

B.strița-Năsâud. A nins molcom, 
ca in povești, spre bucuria măr- 
turisită a copiilor, care și-au mu
tat locurile de joacă și de între
ceri sportive pe pîrtii și pati
noare naturale. Ce înseamnă, 
exprimată mai concret, larga par
ticipare a elevilor din orașul 
Bistrița, de pildă, în concursuri 
și competiții specifice sezonului, 
ne-a explicat prof. Gh. Sănduță, 
secretar al C.J.E.F.S. : „4 școli
generale, 7 licee și grădinițe din 
mai toate zonele orașului se reu
nesc in întrecerile „Daciadei4* de 
iarnă, la întreceri de schi, săniu
țe și patinaj, organizate la fie
care sfirșit de săptămînă pe 
dealul B ud ac ului, la „Cetate** sau 
la „Pajiște**, tradiționale pen
tru practicarea sporturilor din 
sezonul alb.^“ 

sută cit se prevăzuse la Congresul al XI-lea. Toate acestea exprimă înfăptuirea consecventă a Programului partidului de ridicare continuă a nivelului de trai al poporului — țelul și scopul suprem al întregii opere de construcție socialistă in țara noastră.Comitetul Politic Executiv subliniază cu profundă satisfacție eă bilanțul rodnic al anului 1977 demonstrează. încă o dată, justețea politicii partidului de dezvoltare in ritm rapid a forțelor de producție, factor botă- ritor al progresului multilateral al întregii societăți, realismul obiectivelor actualului cincinal, vigoarea economiei românești, capacitatea și voința poporului nostru de a asigura mersul ferm inainte al țării pe calea prosperității și civilizației socialiste. Succesele dobindite in anul 1977sint rodul activității neobosite, creatoare, a clasei muncitoare, 
a țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, care, strins unit in jurul partidului, înfăptuiește neabătut politica sa internă și externă, ce corespunde intereselor fundamentale ale națiunii noastre, înfloririi continue a României socialiste.Comitetul Politic Executiv adresează calde felicitări organelor și organizațiilor de partid, organelor de stat, conducerilor întreprinderilor, muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, țărănimii, întregului nostru popor pentru munca însuflețită și rezultatele bune obținute în îndeplinirea planului pe 1977. ,Comitetul Politic Executiv a relevat, în același timp, lipsurile și fenomenele negative manifestate în activitatea economică din cursul anului trecut. A fost criticată ncrealiza- rea, în unele sectoare, a prevederilor de plan privind producția fizică industrială inclusiv la, unele sortimente de cea mai mare importanță pentru economia națională, pentru dezvoltarea comerțu’uj nostru exterior, precum și neîndepU- nirea planului la producția a- gricolă, îndeosebi la cereale. Comitetul Politic Executiv a criticat, de asemenea, rămîne- rile in urmă și deficiențele manifestate în domeniul investițiilor, în special în industria chimică, energia electrică și agricultură, ca și în alte sectoare economice, precum și în construcția de locuințe unde volumul lucrărilor a crescut în 1977 și ca urmare a distrugerilor provocate de cutremur. Au fost relevate, de asemenea, o serie de neajunsuri serioase in domeniul organizării și desfășurării aprovizionării tehnico- materiale a întreprinderilor în conformitate cu obligațiile con-

(Continuare in pag. a S-a)

ÎNTREAGA ȘCOALĂ A TRECUT EXAMENUL...
C pre edificare, să vedem ce
° s-a întâmplat într-o zi de 

duminică, pe dealul Budacului 
(întins pe vreo doi kilometri, cu 
un fel de căldare La mijloc și 
cu un versant ideal pentru 
„mini-alpine“, plin ochi de o 
lume a voioșiei, de copii de toate 
vîrstele, cu echipament de toate 
culorile, veniți acolo ca la un 
carnaval al zăpezii, inaugurat di
mineața și încheiat odată cu pri
mele semne ale înserării, cu re
grete, cu repetate „hai să mai 
rămînem puțin !...**

— Cine ești tu, Beatrice Gaidaș?
— Sint elevă în clasa a Vil-a a 

Școlii generale 1 din Bistrița.
— Te' superi dacă te rugăm să 

completezi răspunsul ?
— ... și campioană a concursu

lui de alpine, categoria 11-13 ani, 
din cadrul „Daciadei4* de iarnă.

Cerință iundamcntalâ pentru continua ascensiune a sportului românesc

0 CALITATE NOUĂ, SUPERIOARĂ, ÎN SELECȚIA 
Șl PREGĂTIREA „SCHIMBULUI DE MÎINE“ 
• Opinii și soluții la masa rotundă organizată de ziarul nostru cu participarea tovarășilor

Lia MANOLIU, Ion Ș1CL0VAN. Alexe NICU, Ion DRAGAM. Titus DEAC și Alexandru MOGOȘSelecția, pregătirea atentă și, mai ales, lansarea curajoasă a „SCHIMBULUI DE MÎINE” în arena marilor competiții internaționale a devenit, de mai multă vreme, o cerință vitală in sportul contemporan. Orientările cuprinse in diferite documente de partid, indicațiile personale ale tovarășului Nicolae Ceaușescu au determinat — in această direcție — numeroase acțiuni eficiente și in mișcarea noastră sportivă, rezultatele fiind, în general, cunoscute opiniei publice sportive.La rîndul său, ziarul „Sportul** a consemnat cu satisfacție inițiativele C.N.E.F.S., ale celorlalți factori cu atribuții și a comentat pe larg întinerirea diferitelor loturi reprezentative, apariția și succesele strălucite ale unor elemente tinere, descoperite și pregătite de antrenori și profesori de educație fizică pricepuți, dăruiți exemplar profesiei pe care și-au ales-o.Formarea și promovarea „schimbului de mîine“ reprezintă, însă, un proces complex, care trebuie să angreneze mereu mai multe forțe și care să-și cîștige, în primul rînd, caracterul de continuitate, de e- ficiență. Or, analiza muncii desfășurate, de exemplu, anul trecut de către cluburi, asociații,
In CL fie tenis „indoor"

REPREZENTATIVA
ROMÂNIEI

JOACĂ DUMINICĂ
LA MONTE CARLOIn vederea intilnirilor retur pe care urmează să le susțină în cadrul Campionatului european de tenis „indoor * — „Cupa Saab“ — reprezentativa ■României a plecat ieri in Monaco. Meciul cu Monaco va a- vea loc duminică ia Monte Carlo. Au făcut deplasarea Dumitru Hărădău, Andrei Dirzu și Florin Segărceanu, însoțiți de căpitanul nejucător, prof. Ștefan Georgescu.De la Monte Carlo tenisma- nii români vor pleca la Porto, pentru a susține ultimul meci din cadrul Grupei B, cel cu reprezentativa Portugaliei.
Eleva profesoarei Ioana Pop a 

avut cele mai frumoase lansări 
pe schiuri, dovedind nu numai 
talent pentru acest dinamic sport 
al iernii, ci și o foarte bună 
pregătire. „A realizat-o aici, pe 
dealurile din împrejurimile Bis
triței, ne spune profesoara, dar 
mai ales in tabără, la valea 
Blasnei, în vacanță4*. Este evident 
faptul că pentru Beatrice între
cerile „Daciadei4* au însemnat un 
examen de un fel deosebit, în 
care era angajată nu numai ea, 
fetița blondă cu ochi albaștri, ci 
și școala, colectivul pe care l-a 
reprezentat. A fost un examen 
trecut cu brio, urmat de altul, 
cîteva zile mai târziu, susținut pe

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 6-a) 

federații și alte unități sportive de performanță, subliniază destule rămineri in urmă, posibilități insuficient valorificate.Ce trebuie să se întreprindă pentru eliminarea acestor lipsuri — și a altora — care nu au asigurat pină acum nici RITMUL, nici CANTITATEA și, mai ales, nici CALITATEA muncii de îndeplinire a obiectivelor clare, precise, formulate în documentele de partid, cu deosebire în .Programul privind dezvoltarea activității de educație fizică și sport pe perioada 1976—1980 și pregătirea sportivilor români în vederea participării Ia Jocurile Olimn*'1** din 1980” ?
NADIA ESTE Șl DOREȘTE

SĂ RÂMÎNĂ AAEREU ÎN FRUNTE

Ca de obicei, Nadia este în frunte. De data aceasta, în fruntea grupei de sportive care se pregătesc in sala de gimnastică de la Complexul „23 August” din Capitală. Și cum ii stă bine și i-a obișnuit deja pe numeroșii ei admiratori din întreaga lume, cu siguranță că va fl in frunte și în toamnă, a- tunci cînd se va da marele examen al acestui an.— Tocmai- de aceea sint acum in frunte — ne precizează Nadia Comăneci — pentru că doresc ca de-a lungul întregului sezon competițional și, mai a- ies, la Campionatele mondiale, să fiu la fel. Marile rezultate nu se obțin astăzi decit cu prețul unor eforturi continue, al unei munci riguroase, bine planificate. Și, de ce să nu recunosc, am avut eu însămi ocazia

Ce trebuie să se întreprindă pentru ca „schimbului de inline” să P se asigure toate condițiile unei pregătiri superioare și, prin aceasta, ale unei rapide și concludente afirmări în arena sportivă internațională ?Iată întrebările principale pe care le-am adresat in vi taților la „masa rotundă” organizată de ziarul nostru.Consemnind opiniile și ideile exprimate, așteptăm ecouri de la alți specialiști care lucrează nemijlocit in domeniul sportului de performanță.
(Relatarea dezbaterilor,

in paginile 4—5)

sa constat că, atunci cînd am slăbit puțin ritmul de antrenament, treaba nu mergea prea bine. Acum, insă, nu mai poate fi vorba de nici o concesie.Iar această afirmație a Na- diei are o totală acoperire în fapte. Incepînd din luna decembrie, urmind un program special de pregătire in vederea viitoarelor mari concursuri, multipla noastră campioană a înregistrat succese evidente, de bun augur pentru rezultatele pe care le așteptăm de la ea. Nadia Comăneci s-a acomodat perfect stilului de muncă impus de colectivul alcătuit din Iosif Hidi, Atanasia Albu și George Condovici, participînd — atit în perioada de pregătire
(Continuare in pag. a 3-a)



TREBUIE ȘLEFUITE CU STĂRUINȚĂ

I

la porțile performanței bat zeci și zeci de tineri talentați, cu reale posibi- 
Cum sint ei îndrumați pentru o ajunge pe culmile măiestriei ? Ce 
primesc ei de la antrenori, de la colegii mai virstnki ? lată doar 
de întrebări la care trebuie să se gindească și să răspundă cu 
să îndrume pașii tinerilor performeri, probleme de o deosebită

î
I
I

FIINDCA-I AL NOSTRU,
FIINDCĂ l-am crescut,

I
!
I

n de an,
lități de afirmare.
fel de exemplu

două, din multitudinea
seriozitate cei chemați
actualitate vizînd calitatea muncii de îndrumare și educație care se prestează la nivelul clu
burilor și asociațiilor sportive, responsabilitatea și exigența tehnicienilor.

Pagina de astăzi investighează o serie de aspecte pe această temă, a grijii față de 
tinerele talente, relevind o serie de fapte pozitive, dar surprinzind, din păcate, și unele 
lipsuri care se mai manifestă in diverse locuri.

I
I

NU-I PUTEM IERTA GREȘELILE

I
TALENTUL ESTE CA O FLOARE RARĂ...în lumea sportivă a Brașovului numele inginerului Dumitru Telescu — azi cercetător științific la catedra de automobile și tractoare a Universității din Brașov — este foarte cunoscut în ultimul timp și-a cîștigat o binemeritată apreciere și pentru stăruința în atragerea copiilor, a tinerilor, spre sporturile cu motor.A început în urmă cu peste 10 ani, cînd a ales un grup de copii pe care să-i inițieze în tainele kartingului. „Printre ei s-a aflat atunci și băiețașul Gheorghe Urdea, care, la cei 12 ani ai săi, m-a impresionat prin dragostea Iui față de mecanică", Iși aduce aminte D. Telescu. Foarte îndemînatic, elevul a deprins cu multă ușurință conducerea, învățînd „din mers" — cum se spune — sudura, strun- găria, mecanica fină. în ce fel ? Stînd zile, uneori seri întregi, lingă Telescu. ajutîndu-1 să-și pregătească mașina pentru cursele la care participa ca a- lergător. _— îl ajutam să urce cit mai repede pe treptele măiestriei sportive, ni se confesează ingi

nerul, atît ca mecanic cit și ca pilot. Mergînd ctf el spre concursurile la care participam, pe șosea il învățam cum să aleagă cea mai bună intrare intr-un viraj, cum se face derapajul controlat. Evident, n-am neglijat formarea lui ca om-,Și tînărul Gheorghe Urdea s-a dovedit un aluat bun. El a devenit în scurtă vreme campion republican la karting, cîști- gînd titlul zece ani la rind (ultimul în 1977), timp în care a stabilit și citeva recorduri de viteză pe circuit și în coastă. In ultimii doi ani a apărut și în cursele de automobile unde, de asemenea, are o bună comportare, dovadă fiind succesele lui din 1977 : este vicecampion la clasa Dacia 1300, gr. I în cursele de viteză în coastă, s-a aflat între cele numai 7 echipaje care au terminat dificilul „Raliu al Dunării", în circuite de viteză, i-a făcut „zile grele" campionului E. Ionescu Cristea, pe care dealtfel l-a și învins de două ori, a fost component al echipei României in Campionatul balcanic de raliuri.— Un talent trebuie să-l

crești și să-l ocrotești ca pe o floare gingașă, ne spunea Telescu. Te ocupi bine de el, obții rezultate. Urdea este astăzi, la aproape 24 de ani. un tinăr format. Și-a îndeplinit baremul pentru titlul de maestru al sportului, este o speranță în automobilism, s-a căsătorit, are un copil. Ca mecanic la catedra de automobile și tractoare — unde a fost primit și in rin- dnrile membrilor de partid — lucrează in prezent eu mine la două prototipuri de minitnris- me. Intenționează să-și continue cursurile pentru a deveni sub- inginer sau chiar inginer. Ca și pină acum, il încurajez in a- eeastă importantă tentativă de perfecționare, de împlinire.Nu putem încheia aceste rinduri fără a aminti de meritele alergătorului și antrenorului Dumitru Telescu, care consacră o mare parte a activității lui kartingului — în care inițiază cu pasiune, de mulți ani, pionieri și studenți — avind succese de seamă : elevii săi au cucerit numeroase titluri de campioni republicani, și, zece ani la rind. echipa de care se ocupă (CJS.U. Brașov) a obținut titlul de campioană.
PENTRU CREȘTEREA UNUI CAMPION 

TREBUIE FĂCUT TOTUL

Modesto FERRARINI

Știrea a făcut repede ocolul orașului Bistrița : Mircea Damian, talentatul fotbalist de la Gloria a fost suspendat fără termen ! Motivul ? A fost găsit, noaptea, intr-un local public. Sancțiunea a apărut multora exagerată. Desigur, a- celora care n-au cunoscut conjunctura în care ea a fost aplicată.Reîntors de la cursul de perfecționare organizația Snagov, antrenorul Al. Constantinescu a atras atenția tuturor jucătorilor că, în afara procesului de pregătire, va ține seama — mai mult decît pînă acum — și de modul de viață al Js fiecărui fotbalist, de comportarea în te- ren, dar și în so- «etate. „De la un asemenea principiu 0 nu înțeleg să mă abat, a subliniat îs antrenorul, după cum nu voi face nimănui concesii, S; indiferent de ta- lent sau de utilita- ă tea in echipă".Ș Jucătorilor de la Gloria Bistrița tre- buia să le fie totul clar : muncă și mai intensă, atitudine g: responsabilă în te-

ren și în afara lui. Un apel acceptat de întreaga echipă. Mai puțin de Mircea Damian. Adică de unul din pilonii formației. Un jucător crescut la centrul de copii și juniori din Bistrița, acum titularizat _ in echipa mare. Un talent și un răsfățat al publicului. Poate tocmai de aceea Damian și-a îngăduit această u- șurință...Ne-am văzut cu Mircea Damian, după primirea sancțiunii. „N-am intrat in restaurant, Ia „Coroana", pentru a consuma alcool. Am vrut numai să ascult puțină muzică. Firește, am greșit, m-am abătut de la o regulă dc disciplină, de colectiv. Antrenorul mă prevenise. A fost, deci, în drept Să mă și sancționeze. Pe merit..."Discutăm „cazul Damian" și cu prof. Gh. Sănduță, secretar la C.J.E.F.S. Bistrița - Năsăud.

hotăriri, nu avem precedente în materie. Știm că unii au rămas surprinși de decizia conducerii clubului, fiind vorba de un copil crescut de noi, de un fotbalist cu vocație, ajutat să urce spre consacrare. Noi înțelegem ajutăm și în tinuarc, nu cocoloșindu-i șelile, ci corecții?- du-1. Numai așa îl vom ajuta cu adevărat pe Damian. Numai așa vom spori autoritatea antrenorilor. Numai așa, ceilalți sportivi — nu numai fotbaliștii — vor ajunge să reflecteze, să tragă învățăminte. Pentru a obține o nouă calitate — cum ni se cere și a- cesta fiind și. imperativul nostru, al tuturor buie tăm, muncă pasionantă, disciplină ponsabilitate socială. Altă cale nu există".

să-l con- însă gre-

tre- să manifes- alături de angajantă, multă și res-

T. BRĂDcȚEANU

„Sancțiunea este e- Un punct de ve-chitabilă, chiar Și dere cu care, sein această accep înțelege, vom fițiune — fără limi- întotdeauna de a-tă. Aș adăuga : la cord.noi nu se prea revine la astfel de I
Secvențe care urmează s-a desfă

șurat in vară, le poligonul bucureț- 
teae Tunari. Un copii de 14 ani 
venise, Io îndemnul antrenorului său, 
tocmai de Io Arad, să vadă — bine
înțeles. pentru prima oară in viata 
sa — un campionat european de Ut. 
Lucrurile ar părea normale dacă tî
nărul elev n-ar fi fost doar un sim
plu începător în ale tirului : fusese 
descoperit de tehnicianul loan Po
povic! în luna februarie a anului tre
cut, adică doar cu vreo 5 luni îna
inte de campionatul de care am a- 
mîntit. Avea să explice loan Po- 
povlci: „Cred în acest copil : este 
un mare talent. Așa câ trebuie sâ-mi 
iau rolul în serios și să nu scap ni
mic din vedere pentru a-l forma ca 
un mare campion. Inclusiv sâ-l educ
ca om cu o personalitate fermă, con
știent de valoarea sa, dar care, dacă
va pierde vreodată în viața lui, ca 
sportiv sau ca om, vreo luptă, să
știe că poate să 
ocazia viitoare, prin 
muncă, prin voință.

cîștige cu 
luptă, prin 
L-am adus

la aceste campionate europene pen
tru ca să știe ce-l așteaptă, daca 
vrea să devină un mare trăgător". 
Antrenorul Popovici acoperise speze
le primei „deplasări*' o elevului său
din buzunarul propriu. Asta a con
tat mai puțin, insă, față de ceea ce 
a cîștigat tînărul Sorin Bobii din 
faptul că a cunoscut din explicațiile

antrenorului Popovici, date chior la 
fața locului, pentru ce a pierdut 
Dan luga și de ce a cîștigat C<x- 
neliu Ion în întrecerea de pistol vi
teză. Mai mult, Sorin a fost înscris 
să participe la un concurs organizat 
pentru Juniori mari cu prilejul „eu
ropenelor ", cunoscînd pe viu' „bote
zul focului" marilor concursuri. Eie- 
vul antrenorului Popovici a trăit o- 
tunci intens un concurs important. 
Dar esențial a fost pentru el că par
ticiparea la ocel campionat euro
pean, in calitate de învățăcel, a 
fost, în primul rind, o experiență 
deosebit de utilă.

Cu aproximativ o lună in urmă, 
categoria juniorilor II avea un nou 
campion, în persoana tînăruhii So
rin Bobii Dorind, parcă, să continue 
dialogul purtat cu ocazia „europe 
neloc", antrenorul Popovici ne-o 
spus Sorin a cîștigat in fața mult 
mai experimentaților săi adversari 
și pentru că a trăit, in vară, marea 
experiență a campionatelor europe
ne : de atunci încoace, l-am văzut 
la antrenamente mult mai serios, 
mult mai responsabil fața de încre
derea pe care i-am acordot-o. Ace
lași lucru mi l-au comunicat atît 
profesorii, cit și părinții lui**.

Strădania profesorului s-a doved’t 
rodnică...

Radu T1MOFTE

CE FEL DEAșa cum începuse, meciul de volei dintre echipele Rapid și C.S.M. Suceava anunța o singură învingătoare : formația giuleșteană. Dar, iată că, după ce s-au impus detașat în primul set, voleibaliștii feroviari le cedează surprinzător pe celelalte, oaspeții realizind surpriza etapei. Nu intenționăm să facem, din nou, cronica partidei, dar intilnirea reține atenția pentru că evoluția slabă a sextetului rapidist nu s-a datorat numai jocului, ci, in primul rind. carențelor disciplinare, disensiunilor ivite, la un moment dat, între jucători. Astfel, Victor Cătălin a părăsit supărat terenul, fiind schimbat ; Tudor Popescu, nervos, susținea sus și tare că „dacă pierdem, la sfîr- șitul meciului îmi predau legitimația*. dar a continuat să joace sub orice critică ; antrenorul nu a reușit in pauzele regulamentare să-i astimpere pe sportivi, care se acuzau reciproc că intenționat nu evoluează la nivelul dorit, deoarece au promis (Ia rugămințile acestuia) antrenorului sucevean Tr. Căldare că-1 vor... ajuta. Discuțiile
GWASTII DIN ROSETIIIALOMITEI NU MAI SINT COPII•> »Șase spiriduși — copiii prof. Dumitru Zardova din Roseții Ialomiței — au făcut popas. în vacanța de iarnă, în tabără, la Bușteni. Călătoria pe Valea Prahovei, in premieră, era un fel de răsplată penîru meritele lor in sport : cei mai buni pe județ, locul 4 pe țară la campionatele republicane rezervate școlilor generale.Profesorul Zardova, modest, s-a ferit să ne prezinte această „carie de vizită" a elevilor pe care ii pregătește. Ne-au vorbit alții despre munca sa plină de dăruire desfășurată acolo, la Ro- seti, comună situată pe malul Dunării, între Călărași și Fetești......Gimnastică la Roseți ? Tentativa a apărut multora absurdă. în condițiile în care un profesor de educație fizică dispune în școală, numai de o sală improvizată. Și totuși, fără „condiții speciale", Dumitru Zardova s-a încumetat să selecteze și să modeleze gimnaști, din rindul copiilor muncitorilor de la I.A.S., pe care i-a scos din anonimat, ducindu-i, cum am arătat, pînă la fruntea județului și chiar pe un loc fruntaș în țară. Micii gimnaști din Roseți, Victor Olteanu,

»Ionel Găinușă sau oricare altul acceptă să lucreze zilnic cîte 3—4 ore Ia sol, sărituri sau paralele, animați — ca și profesorul lor — de ambiția de a ridica tot mai sus ștacheta performanței. Prin muncă, prin disciplină, printr-o mare pasiune pentru acest sport.„îi crește ca un adevărat părinte, ca un bun pedagog, ni se spune. Iar copiii răspund prompt grijii care li se poartă. Cu fiecare concurs conving că au‘ realmente vocație pentru gimnastică și că pol să realizeze mai mult".A putea mai mult înseamnă, însă, a trece intr-o altă treaptă a performanței, spre o nouă devenire. Cum ? De pildă, devenind secție afiliată a Clubului sportiv școlar din municipiul Călărași. O asemenea secție există, la nivelul fetelor. De ce nTar fi dublată și cu o grupă de băieți ?Micii gimnaști din Roseți au crescut frumos, drumul lor spre culmi mai înalte nu poate fi oprit aici. Toată lumea este' de acord, inclusiv activiștii C.J.E.F.S. Ialomița. Cine, însă, se decide să ia o hotărire ?... (T. ST.).

EXEMPLU ?au continuat, mai înfierbîntate, la cabine, oferind un spectacol dezolant, penibil.In centrul acestei „intîm- plări" s-au aflat Victor Cătălin, Tudor Popescu, Florin State jucători cunoscuți, cu putere de exemplu asupra celor mai tineri, mai nou veniți in familia voleiului giuleștean, care și așa iși adună cu trudă statornici practicanți. Cel fel de exemplu au dat ei lui Gruzuvache, Matei, Petre și celorlalți colegi ? Ce au invățat tinerii din echipă din acuzațiile reciproce că unii s-au lăsat cumpărați ? (E drept, mai apoi, toți au infirmat acest lucru, spunînd că în timpul discuțiilor cu antrenorul sucevean au luat o atitudine hotărită împotriva unor asemenea practici, dar suspiciunea continuă, pentru că în timpul meciului nimeni nu a făcut nimic să o dezmintă). Aceasta dovedește multe carențe in educația unor sportivi, care nu se ridică, prin comportarea lor, la înălțimea celor care, cu ani în urmă, au creat faimă Rapidului în voleiul național și internațional.La ședința de analiză care a urmat meciului, mai toți au susținut că evoluția slabă, nervozitatea, sint datorate oboselii, unor antrenamente prea tari, lipsei de mobilizare, unei slabe pregătiri pentru meci, considerat mult prea ușor și dinainte cîștigat (!) și nu altor cauze. Au existat regrete sincere (și angajamente din partea unora). Iată, de ce, ascultînd justificările jucătorilor, s-a hotărit să se dea un ultim avertisment sportivilor, pentru slaba lor prestație, pentru disensiunile care s-au ivit, și antrenorului Nicolae Meadu, pentru insuficientă muncă de educație.Să sperăm că aceasta va fi o lecție pentru toți voleibaliștii de la Rapid, lecție pe care trebuie să o țină minte și cei mai vechi, dar mai ales cei noi, care trebuie să înțeleagă că nu se pot realiza performanțe de valoare fără a avea și o conduită sportivă ireproșabilă.
Emanuel FANTÂNEANU

BREVIAR
A Prof. Doina Bălăiță de 

la Clubul sportiv școlar 2 
București manifestă multă 
grijă față de o tînără ju
cătoare a sa, element de 
perspectivă și componentă 
a lotului național de vo
lei : Gabriela Cajocaru,
care evoluează în rindul 
echipei de divizie școlară 
a Clubului sportiv, dar și 
In formația de Divizia A, 
I.E.F.S.. Sint încă mulți 
antrenori care caută să-și 
mențină sportivii cei mai 
valoroși în echipa lor, la 
juniori, întîrziindu-le afir
marea..

a Cel mai bun produs 
al județului Olt la lupte 
greco-romane. Ion Rădu-. 
țescu. aspirant la un loc 
în lotul olimpic, a bene
ficiat. în anii formării sa
le ca sportiv, de o serie 
de educatori adevărați. 
Primului său artizan. Ilie 
Popa, i-a urmat Gheorghe 
Voicu (profesor de educa
ție fizică și dirigintele său, 
la anul V al Liceului me
talurgic din Slatina), apoi 
prof Marcel Vlad. antre
nor la Clubul sportiv șco
lar din orașul de reședin
ță al județului și în pa
ralel Dumitru Bărbulescu 
cu care lucrează la divi
zionara A. Alumina. Rădu- 
țescu avînd — printr-o de
cizie a federației — o du
blă legitimare. De la tați, 
elevul Ion Răduț^scu a 
învătat — si învață încă, 
pentru că foștii dascăli 
nu-1 u’tă njcj acum — ce 
înseamnă munca, discipli
na și responsabilitatea.

Trei d-^'^e ruubyștn 
prof. Alexandru S+efn de 
la Cl”bu1 sportiv școlar 
din Clut-N^nora (Horvat. 
Bacin șj Mureșanl repre
zintă piep^ie0 d» bază 
ale echipei Viitorul, par
ticipantă meri+uoacă — cap 
de serie — în. campiona
tul renublionrț a] juniori
lor.

a Pe lingă Casa pionie
rilor din Sibiu funcționea
ză un cerc de karting cu 
bune rezultate, atît în 
munca de construcție ori
ginală a karturilor, cît și 
în concursurile republica
ne. Toate acestea se da
torează, în cea mai mare 
parte. talentului tinerilor 
sportivi, dar și grijii deo
sebite cu care aceștia sînt 
îndrumați de instructorul 
Nicolae Tatu.



In București, in municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej, la Baia Mare, Sibiu, Bacău și în alte 
orașe ale fării, in secțiile nominalizate de 

gimnastică feminină se desfășoară în aceste zile 
• activitate intensă de pregătire a apropiatului 
sezon compelițional, dominat in acest aa de 
campionatele mondiale din Franța, programate 
la Strasbourg, la finele lunii octombrie. Prin- 
tr-o organizare specială stabilită, in luna decem
brie, de federația de specialitate, in București 
>■ ia municipiul Gh. Gheorghiu-Dej lucrează in 
prezent trei grupe ale lotului reprezentativ fe
minin, alcătuite din cele mai bune gimnaste ale 
țării, sub conducerea unor antrenori care și-au 
probat prin rezultate competența și valoarea 
profesională. Obiectivul principal al acestor trei

ÎN PLINĂ IARNA, GIMNASTELE NOASTRE PREGĂTESC,
CU PASIUNE Șl DĂRUIRE, VIITOARELE PERFORMANTL
grupe — buna reprezentare a gimnasticii fe
minine românești la marile întreceri eu caracter 
mondial din acest aa.

Despre unele dintre problemele de muncă ale 
acestor „ateliere ale gimnasticii noastre femi
nine** — in pagina de față.

REPORTAJE
LA LOTURILE DIN BUCUREȘTI 

Șl MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU-DEI
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Antrenamentul condus de Marta ji Beta Karoly s-o încheiat. Gimnas
tele și antrenorii iși ingdduie un moment de odihnă.

BELA KAROLY: „NE TREBUIE TIMP, 
DE UNDE SĂ EUĂM ATÎTA TIMP? 
Și, totuși, va trebui să-l găsim!“

0 „ECHIPĂ" DE ANTRENORI Șl 0 ECHIPĂ DE GIMNASTE, 
ÎN DEPLINĂ CONLUCRARE

în ambianța intimă a apartamen
tului său de pe unul din bulevarde
le centrale ale municipiului Gh. 
Gheorghiu-Dej, în care două dintre 
camere sînt rezervate numeroaselor 
trofee și distincții cucerite de cei doi 
soți în îndelungata și fructuoasa lor 
activitate de antrenori de gimnasti
că, Bela Karoly este de-a dreptul 
inepuizabil. Discuția programată să 
aibă loc după antrenamentul de 
seară, pentru 30 de minute, se pre
lungește pe mai multe ore și doar 
gîndul că a doua zi, dis-de-dimi- 
neață, va trebui să fie din nou în 
saki de antrenament, ne obligă ca 
la miezul nopții să întrerupem o con
vorbire care se dovedea extrem de 
interesantă, cu multe opinii pertinen
te ale interlocutorului. Bineînțeles, 
gimnastica s-a situat în prim plan.

— Campionatele mondiale de la 
Strasbourg — ne spune Bela Karoly 
— reprezintă pentru noi un exa-men 
extrem de important, mai dificil de- 
crt pare la prima vedere. Este pen
tru prima oară după Olimpiadă cînd 
țara noastră participa la o competi
ție de anvergură pe echipe și avem 
de apărat prestigiul cucerit m W76, 
la Jocurile Olimpice de Ea Montreal. 
Toți specialiștii noștri de bază poan
tă, evident, o mare responsabilitate 
m alcătuirea unei reprezentative po
lemice, bine pregătită fizic și tehnic, 
capabilă să facă fată puternicei 
concurențe internaționale.

— Considerați că sini asigurate 
premisele pentru formarea unei ase
menea echipe ?

— Fără îndoială câ da. Hotârfrea 
luată în Juna decembrie de Comrte- 
hri federației de gimnastică, privind 
alcătuirea a trei nuclee de pregăti
re, pornește de la ideea judicioasă 
o repartizării gimnastelor vizate pen
tru lotul reprezentativ pe mai mulțf 
antrenori, avîndu-se desigur m ve
dem că o asemenea împărțire sd- 
mulează căutările, precum și pregă
tirea k> un nivel superior a progra- 
rrâui ev care maestrele noastre se 
vor prezenta în curînd în fața ma re
fer pubHc. Experiența trecută a ară
tat că se pot obține rezultate bune 
șî prin gruparea celor meri bune 
sport've intr-un singur centru, Sub 
conducerea unui cuplu de antrenori, 
la orice caz, putem să încercăm și 
în acest fel, cu trei loturi, dar se 
bnpu->e ca înaintea campionatelor 
moacole, pentru o perioadă care 
urmează a fi stabilită ulterior, un 
număr de 8—10 gimnaste să fie reu- 
nite sub îndrumarea oceliriași colec
tiv de specialiști, pentru a se_ asi
gura acea omogenitate de concep
ție de care are nevoie orice echipă 
reprezentativă care ține la cartea ei 
de v'-zito. _

— Cum se conturează, din punctul 
dv. de vedere, „lotul de mondiale" 
și care ar putea fî contribuția gru
pei cu care lucrează Marta și Bela 
Karolv ?

— Orice echipă sau lot reprezenta
tiv feminin trebuie să înceapă cu 
ceea mare gimnastă a țării noastre 
care este Nad'a Comăneci. Talentul 
ei enorm, calitâțile-i binecunoscute 
trebuie plenar valorificate atît în 
beneficiul echipei reprezentative a 
României, cît și pentru prestigiul 
personal de care se bucura în în
treaga lume tripla medaliată cu aur 
de la Montreal. Am siguranța câ 
Nadia Comăneci poate aduce încă 
mari succese gimnasticii noastre. 
Noi, aici, după cum se știe, lucrăm 
cu un grup restrîns de fete. Trecerea 
Na di ei Comăneci și a Teodorei Un- 
qureonu la colectivul de specialiști 
din Capitală ar fi trebuit sâ deter
mine federația să ne asigure, în 
schimb, alte gimnaste de pregătirea 
cărora să ne ocupăm. Dealtfel, îa 
Deva, la plenara Comitetului fede
ral, noi am și solicitat, nominal, cî-

teva gimnaste. Deși inițial ni s-a 
promis că cererea noastră va fi ono
rată, pînă acum nu s-a întreprins 
nimic. Ne desfășurăm, deci, activita
tea cu Cristina Itu, Marilena Neac- 
șu, Emilia Eberle, Gabi Gheorghiu și 
Marilena VI â dă rău, cărora li s-au 
olcrturat, de la începutul lut ianua
rie două sportive începătoare, Simo
na Noja (de la C.S.M. Cluj-Napo- 
ca) și Viorica Gyujto (de la C.S.O. 
Arad), ambele de 10 ani neîmpîinițî, 
aflate la abecedarul gimnasticii. în 
cazul în care vor confirma, ele vor 
fi apte de concurs abia în 1982. Lu
crăm intens cu cele cinci gimnaste 
de valoare recunoscută, urmărind să 
le asigurăm o pregătire buna, care 
să le situeze ia viitoarele întreceri 
la nivelul celor mai bune gimnaste 
ale lumii. Am elaborat și pregătim 
deja elemente noi, »originale, mai 
ales la bîrnă și sol, avem torente de 
salturi la bîrnă și linii acrobatice 
noi la sol. Un mare accent punem 
pe interpretarea șl buna pregătire a 
exerciți ilor impuse, cele care, de a- 
titea ori, hotărăsc soarta unul mare 
concurs. Ca antrenor, sînt afectat că 
cea moi bună gimnastă a noastră, 
Cristina Itu, campioană absolută a 
țării, s-a accidentat incredibil zilele 
trecute la o aterizare simplă la pa
ralele, fwnd nevoită să-și întrerupă 
pentru o perioadă antrenamentele. 
Nutrim speranța că tratamentul apli
cat și grija deosebită de core ea se 
bucură din partea specialiștilor s-o 
readucă cft mai curfnd în sala de 
antrenament.

— Ce vă lipsește T
— ...In primul rînd timpul I Ne

trebuie timp pentru antrenamente 
(cite două pe zi*), ne trebuie timp 
pentru pregătirea școlară a fetelo-r, 
față de care nu permitem nici un 
fel de îngăduință, ne trebuie timp 
pentru refacere și odihnă. De unde 
să luăm otita timp ? Și, totuși, va 
trebui să-l găsim...

ALTE FETITE CARE VISEAZA 
MEDALII DE AUR.-

Dintre tinerele gimnaste ale 
Liceului din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, Dumitrița Turner 
a înregistrat, în 1977, cele mai 
bune rezultate. Participarea la 
numeroase concursuri interne și 
internaționale i-a adus multe 
succese prestigioase, între care 
la loc de frunte se situează tit
lul de campioană balcanică ab
solută de junioare, campioană 
absolută a României la junioare, 
ciștigătoare a concursului bilate
ral cu o puternică echipă a U- 
niunU Sovietice. în mod firesc, 
ded, tînăra gimnastă a atras a- 
tenția federației de specialitate, 
care, la finele anului trecut, a 
selecționat-o într-unul din lotu
rile olimpice ale țării. Luindu-se 
în considerație faptul că această 
talentată sportivă a început gim
nastica și a realizat toate succe
sele de pînă acum cu aceiași 
antrenori, în cadrul liceului de 
gimnastică din localitate, s-a ho- 
tărit ca ea să-și continue pre
gătirea în cadrul Liceului, eu 
antrenorii Florlca și Florin Do- 
bre. rr '-l s-a născut ideea 
celui d'' c ^,'lea ,,atelier de lu
cru" Sub conducerea
antrenorilor amintiți mai lucrea
ză alte trei gimnaste din locali
tate — Mirela Oancea, Dana Cră

La ora t fix, pe covorul verde 
al sălii se aliniază pentru rapor
tul de dimineață cele 7 gimnaste 
care lucrează la complexul „23 
August- din Capitală : Nadia Co
maneci și Teodora Ungureanu 
(de la Liceul de gimnastică din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej), 
Rodica Dunca și Daniela Brin- 
descu (C.S.M. Bala Mare), An
gela Bratu și Carmen Savu (CI. 
Sp, Școlar Sibiu), Adina Fărcuț 
(C.S.O. Arad). In fața sportive
lor, aliniați și ei, cei care au 
primit misiunea să pregătească și 
să desăvirșească măiestria aces
tor gimnaste, trei specialiști re
petați, cu vechi state în activi
tatea de performanță și in echi
pele reprezentative ale țării sau 
in rețeaua învățământului supe
rior : Atanasia Alba, George Con
do vi ci și Iosif HidL

Constatând că fetele sînt sănă
toase și pot începe antrenamen
tul de dimineață, colectivul de 
antrenori permite ca, de îndată, 
gimnastele să înceapă încălzirea. 
In ritm la început lent, apoi din 
ce în ce mai vioi, Nadia și co
legele ei, mai vechi sau mai noi, 
răspund cu promptitudine tuturor 
comenzilor, participă cu deplină 
conștiinciozitate la programul sta
bilit. Se lucrează pentru mobi
litate, se corectează vechi de
prinderi greșite (cu gimnastele 
mai tinere ale grupei), se perfec
ționează mișcările de bază spe
cifice unor aparate. Preluînd o

NADIA ESTE SI DOREȘTE
SĂ RĂMÎNĂ MEREU ÎN FRUNTE

(Urmare din pag. 1)fizică de la Piatra Arsă, cît și în cea care a urmat, de pregătire specifică, de la Baia Mare sau de la București — cu toată convingerea la ședințele de antrenament, răspunzînd de fiecare dată solicitărilor antrenorilor.Față de noua ei înălțime, Nadia Comăneci dispune în prezent de o greutate corporală optimă, care îi permite să lucreze degajat, cu mare ușurință, să abordeze fiecare a- parat cu multă încredere. Antrenorii care îi supraveghează pregătirea au numai cuvinte de laudă despre dorința ei de a învăța elemente noi, care n-au mai fost executate pînă acum de nici o gimnastă, despre dîr- zenia cu care ea lucrează pentru a-și atinge obiectivele pe care și le-a propus pentru competițiile din acest an și cu deosebire pentru campionatele mondiale din Franța.

ciun și Corina Sasu — cu reale 
posibilități de abordare a marii 
performanțe și de afirmare pe 
plan intern și internațional. Be
neficiind, din toamna anului tre
cut, de o nouă sală de antrena
ment, încăpătoare, excelent dota
tă dvn punct de vedere al ma
terialului trebuincios, ca și al 
mijloacelor de refacere, această 
grupă dispune de condiții opti
me de pregătire.

Din cele constatate de noi ca 
și din relatările antrenorului 
Florin Dobre, reiese că cele pa
tru gimnaste au trecut la efec
tuarea unui amplu și complex 
program de pregătire încă din 
decembrie trecut. După perioada 
de tabără de pe muntele Rarău, 
consacrată cu prioritate pregătirii 
fizice și binevenită pentru fete 
deoarece și-au refăcut și capaci
tatea nervoasă, s-a reintrat, trep
tat, intr-un ritm normal de lu
cru, adică săptămînal patru zile 
cu cite două antrenamente și 
trei zile cu cîte un singur antre
nament. Dimineața, în sala ma
re, se lucrează mult la acroba
tică și, prin rotație, la cîteva 
aparate. De obicei bîrnă, paralele, 
sol. După-amiază, la sala mică, 
din nou o repriză de muncă in
tensă, pe grupe de cite două, la 

parte din sarcinile programului 
zilei, Atanasia Albu zăbovește mai 
mult la sol, iar apoi trece la 
bârnă, lucrând în special la in
dividualizare. Rînd pe rind, cu 
fiecare gimnastă în parte, ea in
sistă asupra expresivității mișcă
rii, subliniind mai ales impor
tanța detaliilor. George Condo- 
vici exersează cu un grup de 
fete elemente ale unei noi sări
turi. Ca fost gimnast și cam
pion al țării, el știe prea bine 
că cel mai bun „material di
dactic* n reprezintă însuși mo
delul prezentat de antrenor. Ast
fel că nu ezită nici o clipă :

— Fetelor, uitați-vă. vă rog, cu 
multă atenție la mine. Ridicați 
brațele în sus, vâ răsuciți pe 
virfurl și apoi vă aruncați. A- 
tenție la aterizare ! Așa !

Și antrenorul e primul care 
se aruncă peste vraful de sal
tele groase din burete. Fetele îl 
urmează, cu reținere la Început, a- 
poi cu tot mai multă convingere. 
O săritură, două, zece de fiecare 
sportivă. In sfîrșit, antrenorul 
pare să se declare mulțumit.

— Pentru astăzi e de ajuns. Dar 
mîine va trebui să lucrăm mai 
mult, mai bine.

Antrenorul Hi di stăruie mult 
la paralele și la groapa plină cu 
bucăți mari de burete. El insis
tă ca mișcarea de apucare a ba
rei de jos să se facă cu am
plitudine maximă, cu corpul în 
totală extensie, cu laba picioru-

— Mă simt foarte bine — ne roagă Nadia să notăm în blocnotesul nostru — și am o mare poftă de lucru. Deși am avut și la campionatele europene de la Praga multe noutăți în programul meu, în comparație cu cel prezentat la Jocurile Olimpice, am auzit că, totuși, au fost arbitre care mi-au reproșat că am prezentat aceleași exerciții de la Montreal. Dorese ca în acest an să înlătur orice fel de dubii. împreună cu colectivul de antrenori pregătesc elemente noi la fiecare aparat și cum acestea reprezintă premiere mondiale sper că vor fi văzute de toți specialiștii gimnasticii. Știu prea bine că am o „carte de vizită* care mă obligă mult și voi lupta s-o onorez prin rezultatele pe care mi le-am propus.în acest context, ne bucură să consemnăm faptul că tripla noastră campioană olimpică și-a respectat Întotdeauna angajamentele.

întreaga grupă a soților Florica și 
prim-plan, Dumitrița Turner.

cele patru aparate. Firește, nu 
toate sînt încă perfecte, nu s-a 
găsit metodica ideală a dozării e- 
fortutul pe cele două antrena
mente zilnice, este nerezolvată 
compoziția muzicală a solurilor, 
deoarece liceul este cam de mulți 
ani în căutarea unui pianist.

Dar, mai presus de toate este 
marea dorință a celor doi antre
nori și a elevelor lor de a mun
ci bine, de a nu precupeți nici 
un efort, pentru a-si putea adu
ce și ei contribuția, pe măsura 

lui întinsă și nu admite nici un 
fel de greșeală. Gimnastele care 
nu reușesc de prima dată sînt 
obligate sâ repete de mai multe 
ori, pînă cînd se formează de
prinderea. Periodic, se trece și 
in fața videomagnetoscopuluL 
care înregistrează cu multă fi
delitate toate mișcările din an
trenament ale sportivelor. în fața 
benzii cu imagini gimnastele nu 
mai au nici o scuză pentru gre
șelile de care ar vrea, eventual, 
să.... scape.

Deseori, în timpul antrenamen
tului, cei trei specialiști se con
sultă reciproc, iși verifică pro
priile păreri cu opiniile colegilor. 
Alcătuiesc, în cel mai pur înțe
les al cuvântului, o adevărată e- 
chipă și le place chiar să fie so
cotiți ca atare, pentru că acțio
nează în acest spirit. Muncim — 
declară ei cu multă modestie — 
pentru a ne aduce și noi con
tribuția la formarea unei echipe 
reprezentative puternice, care să 
poată să susțină cu succes difi
cilul examen al campionatelor 
mondiale de la Strasbourg.

Faptul că dispun de un lot 
eterogen (de la gimnastele de 
recunoscută valoare mondială, 
cum sînt Nadia și Teodora, pî
nă la sportive de categoria a n-a, 
lipsite de experiență competițio- 
nală) creează unele dificultăți în 
pregătire, dar există speranța că 
acestea vor fi rezolvate prin in
dividualizări și prin marea do
rință a gimnastelor tinere de a 
urma exemplul colegelor lor.

Avînd asigurate condiții bune 
de pregătire în sala de la „23 
August", care a suportat mo
dificări la începutul lunii ianua
rie și beneficiind, de puțin timp, 
de colaborarea entuziastă a co
regrafului Victor Vlase, care ma
nifestă o mare dorință de înțe
legere cît mai rapidă a cerin
țelor gimnasticii modeme, grupa 
din Capitală are create premise 
ca eforturile depuse să se con
cretizeze în rezultate bune, pe 
măsura așteptărilor. Și poate că 
cea mai certă dintre premise este 
participarea conștientă, entuzias
tă, a tuturor gimnastelor la pro
gramul stabilit, care vizează, ca 
obiectiv final, o pregătire la ni
vel mondial, cu exerciții noi, ori
ginale, de mare virtuozitate.

Nadia Comăneci, Teodora Un
gur eanu (care și-a reluat cu 
succes antrenamentele și mani
festă mult interes și dragoste de 
muncă, venind cu entuziasm în 
întâmpinarea solicitărilor antre
norilor), Rodica Dunca (ambițioa
să șl dornică să-și confirme buna 
reputație pe care și-a cîștigat-o 
în concursuri anterioare), Car
men Savu (talentată și de certă 
perspectivă), Angela Bratu (o 
promisiune care poate deveni în 
cu rînd certitudine). Daniela Brîn- 
descu (cu reale calități) și Adi
na Fărcuț (mezina grupei, dotată 
și inimoasă) — iată „piesele" cu 
care a Intrat In luptă colectivul 
de tehnicieni din Capitală, luptă 
pe care iubitorii gimnasticii noas
tre o doresc încununată de un 
deplin succes.

Florin Dobre lucrează la bîrnă. In 
Fotografii de Ion MIHAICA

puterilor lor, la alcătuirea unei 
puternice echipe românești la vi
itoarele mari confruntări inter
naționale. Pagina realizata de 

Constantin MACOVE1
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Dacă vrem ca la Moscova, la 
Jocurile Olimpice din 1980 să ob
ținem rezultate mai bune — și tre
buie să ne propunem de pe acum 
acest lucru — atunci este necesar 
să desfășurăm o largă mișcare de 
masă, să sprijinim cele mai bune 
elemente din toate domeniile de

activitate pentru a ne putea pre
zenta cu un lot mult mai puter
nic, mult mai omogen și — să-mi 
fie iertat — în unele domenii, ceva 
mai întinerit, pentru a putea face 
față cu succes competițiilor care 
vor veni.

NICOLAE CEAUȘESCU

g

Schimbul de miine înseamnă viitorul sportului româ
nesc.

Dar schimbul de miine a început azi — și nu este 
doar o metaforă ! -, schimbul de miine a intrat pe multe 
terenuri, în multe arene cu marea sa dorință de ascensiune, 
reușind în diverse discipline sportive să se afirme convingă
tor. In aceste cazuri, schimbul de miine a ajuns, de pe acum, 
schimbul de azi.

Dar nu despre cei care au învins este vorba în aceste pa
gini, ci despre „marea armată" a sportivilor din schimbul de 
miine care muncesc și luptă pentru a se ridica, pentru a se 
afirma pe ei și pentru a afirma sportul românesc în lume.

Generației tinere, generației care vine, societatea noastră 
ii asigură condiții de dezvoltare și de exprimare cum nu a 
mai avut nicicind în această țară. Prin marea grijă, părin
tească, a partidului nostru, a primului părinte 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, schimbul de 
asigurat un prezent minunat și un viitor de aur.

în consonanță cu eforturile din toate domeniile 
tre sociale și economice, sportul românesc are marea datorie 
de onoare de a crește cu toată atenția și cu toată răspun
derea schimbul viitorului.

Tineri înzestrați pentru 
toate meleagurile patriei 
poate fi acceptată nici o 
să fie urmăriți și ajutați, 
spre a-și împlini destinele de performeri pe care le reco
mandă calitățile lor de azi.

Pretutindeni, din Rădăuți la Satu Mare, din Tulcea la Lu
goj, apar talente pe care munca conjugată a tuturor facto
rilor cu răspundere le pot transforma în viitoare stele ale 
sportului românesc.

Alte Nadii, alți Diba și Patzaichin și Berceanu și Draica 
n-au încă un nume.

O muncă responsabilă, o muncă plină de abnegație, de 
patriotism are vocația să înscrie în cartea de aur a sportu
lui românesc victoria deplină a schimbului de miine.

at 
miine

patriei,
are

vieții noas-

sportul de performanță există pe 
și este o datorie, de la care nu 
derogare, ca ei să fie descoperiți, 
să fie crescuți cu grijă și pasiune
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0 CALITATE MJIJA, SUPERIOARĂ,
ÎN FIECARE JUDEȚ SÎNT COPII TALENTAȚI, CU APTITUDINI PENTRU
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SĂ-I DESCOPERIM, SĂ-I PREGĂTIM Șl SĂ-I AJUTĂM SĂ S
Ing. LIA MANOLIU, vicepreședinte al C.N.E.F.S. și al Comitetului Olimpic Român

g

Această idee, a importanței majore a „schimbului de mîi- ne“, reiese clar din cuvîntarea secretarului general al partidului no6tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rostită în august 1976, cu prilejul festivității consacrate cinstirii succeselor obținute de sportivii români la Montreal. De la această idee trebuie să pornim și noi în ceea ce vom discuta astăzi.Referindu-ne la loturile olimpice pe care țara noastră le va prezenta la Jocurile de la Moscova, ne gindim cu toată seriozitatea la condițiile specifice și la dificultățile, inerente dealtfel, ale viitoarelor întreceri, fiind pe deplin conștienți de
SCHIMBUL DE MIINE TREBUIE SA ȘI AIBĂ SPECIALISTUL (profilat) DE ATI! 
Prof. uni». ION ȘICLOVAN, rectorul Institutului de 

vicepreședinte al C.N.E.F.S.
Educație Fizică și Sport,

faptul că pentru a putea cuceri un număr mai mare de medalii decît cel de la Montreal trebuie să pregătim cel puțin un număr dublu de sportivi, față de 1976, capabili să lupte pentru cucerirea medaliilor și a locurilor fruntașe.De la bun început s-a problema de unde să selecționăm acest număr foarte mare de sportivi de valoare, peste 120 de tineri, care să fie capabili să lupte pentru întîietate. S-a pus, de asemenea, problema cine trebuie să-i depisteze, cine să-i pregătească. In acest sens, chiar din anul întocmirea pectivă cini și tive pe județe, .că, de această dată, spre deosebire de trecutele ediții ale J.O., fieeare județ va trebui să-și a- ducă o contribuție concretă la efectivul și la valoarea nostru pentru
Moscova.Să analizăm, ponența lotului noastre în anul lot, fiecare ramură sportivă are împărțiți sportivii pe trei categorii : lotul olimpic propriu-zis, cu sportivi de o bună valoare, consacrați, pe care, dacă Jocurile s-ar desfășura mîine, i-am putea arunca imediat în luptă cu șanse de medalii ; lotul de perspectivă, aceasta insemnînd că pînă în 1980 tinerii respectivi ar avea șanse să intre în echi- treilea pe în

pus

1976 s-a trecut la unui plan de pers- care s-au trasat sar- fost stabilite obiec- peînau ramuri de sport și pentru că am convenit
lotuluiJocurile de lape scurt, com- olimpic al țării 1977. In acest

De la bun început, îmi exprim ferma dispunem atît cit și de un tor ic eficient. _. _ .bui să întreprindem, în continuare, ar fi creșterea responsabilității fiecărui factor din cadrul acestui ansamblu organizatoric, astfel ca să lucreze la parametrii scontați, la parametrii, dealtfel, precizați in indicatorii de care dispune mișcarea noastră sportivă. Mai departe mă voi referi la obligația noastră pentru masa „schimbului de miine", adică la milioanele de copii școlari. Personal apreciez că procesul educației " ‘ i 2 .2suficient ancorat în imperativele sistemului nostru de educație fizică și sport. Așa se explică faptul, demonstrat în diferite cercetări, inclusiv in lucrări de diplomă la Institutul nostru, cent destul de scăzut al potențialului ’ ' ’ 2  22copii. Avînd în vedere aceasta, propun abordarea ideii generalizării „schimbului de miine" pentru milioanele de copii, problema dezvoltării fizice armonioase șl problema sănătății fiind astăzi probleme de importanță națională.Din păcate, în această ție se lucrează foarte declarativ : că educația______dezvoltă armonios, că educația fizică contribuie la întărirea sănătății... Dar fapte care să acopere aceste vorbe sînt încă 
puține. Dacă nu radicalizăm 
aprecierea acestor situații, în

convingere că de un concept, cadru organiza- Ceea ce ar tre

fiziee nu este încă
că există un probiologic la unii

direc- 
mult 

fizică

tr-un viitor foarte apropiat, e- ducația fizică și sportul vor rămine o activitate socială a- creditată eu unele atribute pe care, practic, nu le realizăm. Eu cred că aici este una din problemele mari in care trebuie să se încadreze problema „schimbului de miine".Astăzi, cred că și sistemul de verificare și apreciere unitară a elevilor trebuie mult îmbunătățit pentru a-1 alinia Ia nivelul actualelor cerințe^Atîta vreme cît educația fizică va rămine la nivelul „să avem cite o echipă, în școală" și nu la acela de a avea in fiecare clasă mai multe echipe, sportul nostru de performanță va fi privat de o bază absolut necesară. Am să dau un exemplu de ce am văzut, recent, la Giurgiu, la o inspecție de gradul I. La o clasă, clasa a patra, un grup de vreo 6—1 fete făceau salturi, ronde, roți laterale. La nivel de Giurgiu și la nivel de clasa a patra, eu am rămas impresionat Iar un alt grup, din aceeași clasă, realiza linii acrobatice, cred eu, remarcabile. Eu zic că așa se face cu adevărat educație fizică !Am multă încredere în sistemul național de selecție și sini convins că valorificarea acestuia stă în miinile oamenilor harnici, a oamenilor responsabili, a patrioților — acesta este termenul potrivit — în sport. Am fost recent la Suceava. Am văzut acolo un lucru care m-a impresionat extraordinar. La Rădăuți activează un profesor, pe care-1 știu din studenție. Omul acesta a dat șase sportivi lotului național de lupte. Mai spuneți-mj un antrenor care a dat șase oameni în lotul național ? Cum a făcut ? El își are la Rădăuți „fieful", dar și 12 „f" ‘ . .........................sate ! Aradul mișoara n-a n-a făcut-o, cut-o șl iată la Rădăuți !Întreaga concepută în ramidal, dar nu numai pe plan național. Acest sistem trebuie să inceapă de la municipiu, de la oraș.
Cu selecția nu ne Îndrep

tăm, în suficientă măsură, că
tre regiunile cu mari disponi
bilități cum sint, de pildă, cele 
din salba subcarpatică, mai a-

.filiale" în diferite n-a făcut-o, Ti- făcut-o, Oradea Brașovul n-a facă se poate faceselecție trebuie acest sistem pi-

Ies pentru sport unde al oamenilor < sporit față de Sînt absolut convins că județe ca Suceava, Maramureș și încă altele nu r —----- -î-~acumIată plan foarte nu acționează particularizat condițiilor lor ți față de ceea ce poate oferi materialul u- man respectiv, nu vom putea face mare lucru în viitor.Pentru valorificarea aceasta, se impune neapărat specializarea unui număr de antrenori, de profesori, pe problemele „schimbului de miine". Se pune însă întrebarea : ci-ne-i specializează pe acești antrenori căci, acum nu mai poate fi conceput un tehnician pentru întreg eșalonul mișcării sportive, un om atestat ca meserie, pentru problemele de copii și juniori care sînt diferite de problemele sportului de performanță și cu totul altele față de acelea ale sportului de înaltă performanță. în pregătirea specialiștilor — și știu că există în preocupările centrului de perfecționare a cadrelor mișcării sportive o asemenea mă — trebuie acționat de urgență și cu fermitate. Va trebui să se aibă în vedere acțiuni de pregătire, de specializare. foarte complexe si nu doar niște cursuri de, relativ, scurtă durată, sînt intensive !..SCHIMBUL NU-ȘI ARE ȘI VEA SPECIALISTUL DE MÎINE !Ultima problemă la care vreau să mă refer este pregătirea moral-politică a ..schimbului de miine", pregătire ca cetățean și ea viitor competitor care vrea să fie primul ! Din acest punct de vedere constatăm că acțiunile educaționale care se desfășoară cu acești tineri nu mai pot fi concepute ca pînă acum. Trebuie neapărat găsite noi coordonate, noi mijloace, astfel ca tinerilor concurenți să li se stimuleze ambiția și dorința ca, nrintr-o pregătire corespunzătoare, ță se bată pentru ln- tîietate, pentru medalia de aur !

unele ramuri de potențialul biologic de acolo este s alte regiuni.și-au spus pină în sport !consider că pe conceptul estecuvintulde ce, central _ _bun, dar dacă județele acționează

pa olimpică și, în al rînd, lotul de juniori-copii care îi pregătim în paralel, perspectiva anului 1980, dar mai sigur in perspectiva anului 1984. Deci, aceasta este, la modul general, configurația organizatorică a lotului nostru olimpic, în perspectiva anului 1980 și prin prisma activității desfășurate în anul 1977, putem aprecia că printre consacrații noștri găsim și foarte mulți sportivi care sint la o vîrstă fragedă, dar capabili de rezultate foarte mari. în afara celor cunoscuți, cum ar fi Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu sau Marilena Neacșu, avem în loturile noastre olimpice și alți sportivi foarte tineri, revelațiile competițional 1977.Sînt, după părerea teva ramuri sportive reușit, intr-adevăr, să-și' ridice valori sjxxrtive autentice, căpătâie să facă față rigorilor întrecerilor olimpice. în primul rînd, este vorba de canotajul feminin, urmează luptele greco-romane, gimnastica și, parțial, scrima și Înotul, eventual tirul. Pentru concretizare, cîteva nume : la gimnastică băieți — Aurelian Georgescu, iar la fete — Gabi

sezonuluimea, â- care au

Gheorghiu, Rodica Dunca, Carmen Savu, Angela Bratu, Emilia Eberle și Marilena Vlădărău, la înot Carmen Bunaciu și Iri- nel Pănulescu, la lupte Ion Draica. La canotaj lista cuprinde numeroase elemente evidențiate în 1977, tinere care după numai cîteva luni de pregătire intensivă au fost selecționate în primele noastre ambarcații.Este demn de evidențiat și faptul că în paralel cu lotul olimpic de caiac-canoe a fost înființat un grup de perspectivă (tineri de 16—19 ani) care, din anul 1977, lucrează sub conducerea și îndrumarea directă a antrenorului federal Bârsănescu. Componenții acestui grup au a- juns la niște indici de pregătire superiori.Anul trecut, ca și in pentru descoperirea varea în activitatea unor elemente de au fost făcute unele osebite în acțiunea dar considerăm că . ceastă oră această acțiune încă nu și-a atins scopul propus. Voi arăta că în afara acțiunii principale, cu un larg caracter național, au existat și anumite inițiative ale unor federații, între care și cea de atletism, care însă nu și-a atins scopul, pentru că, în primul rînd, n-a avut finalizare. Prima cauză cred că se datorește greșitei înțelegeri din partea organelor sportive județene și a celor locale, în ceea ce privește responsabilitatea în această acțiune. Se așteaptă ca totul să fie făcut de federație, ca aceasta să preia pe umerii ei și finalizarea acțiunii. Organele județene și mai ales cluburile de performanță n-au manifestat prea mult interes și preocupare pentru acei puțini copii depistați cu prilejul acțiunii de selecție. în 1976, la prima acțiune, inițiată de F.R.A., toate organele sportive județene au fost în culpă, în această privință. în 1977 însă, prin discuții și printr-o mai bună colaborare cu prim-vicepreședinții din cîteva județe, care dovedesc mai multă receptivitate, s-a trecut la luarea unor măsuri pe plan local, a unor măsuri simple pentru " pregătirea copiilor depistați.Sînt, însă, și alți copii talen- tați din alte județe. Unii au a- juns pînă la București, la faza finală. Noi i-am văzut, i-am trecut într-un tabel, dar, practic, nu ne putem concentra, în continuare, atenția asupra copilului din Bihor sau din Satu Mare. Este de așteptat ca ceștia să treacă în directa praveghere a antrenorilor specialitate din orașele respective, a Consiliilor noastre județene, ori acest lucru nu s-a fă-
CROIALA NOUA"

proble-
chiar dacă ele Fără aceasta DE MÎINE" NU-ȘI VA A-

Pentru valorificarea experienței cu
lese anul trecut, în domeniul pe 
care-I discutăm, există două modali
tăți : una imediată, aho in pers
pectivă.

Imediat se cere investigarea situa
țiilor necorespunzâtoare și ameliora
rea lor ; valorificarea rezultatelor 
competiției naționale „Daciada", pen
tru delimitarea a ceea ce numim 
„schimbul de mîine" (pentru că, la 
urma urmei, aceasta este o menire 
a „Daciadei", să pună in evidență 
excepțiile și să Ie arunce în focul 
întrecerii) : continuarea operației de 
selecție (acțiunea primară) cu ac
cent pe buna încadrare a elemen
telor descoperite, pe lucrul intens 
cu ele și pe afirmarea devoratelor 
valori ; primenirea elementelor — în 
secții, în cluburi școlare, în toate 
unitățile de pepinieră — pentru eli
minarea balastului ; continuarea, in 
1978, a acțiunilor speciale de selec
ție pentru ramurile sau probele de
ficitare, rămînîndu-ne doi ani buni 
pentru acumulările cantitative care 
să asigure saltul (olimpic) calitativ. 
Eficacitatea unor asemenea operații 
de triere am constatat-o în străda
nia oelor care caută luptători pen
tru categoriile mari : ei au desco
perit în comuna Vaideeni Cjud. 
cea) un păstor voinic de 20 de 
cvind 2,04 m înălțime I

In perspectivă, consider bună 
•o unei comisii speciale core — 
lată de „zona furtunilor", 
performanței . imediate — __ .____
lucra la nivel de concepție. Acesta 
este un efort la cane va trebui t6 
contribuim toți, pentru definirea cm
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PENTRU UN PROD
Prof. TITUS DEAC, adjunct al șe 

de performanță și pregătire olii
mai multă claritate a ceea ce în
seamnă sportul de performanța încă 
de la nivelul „schimbului de mîine''. 
Cu alte cuvinte, să pregătim o „cro
ială nouâ“ pentru un produs cu a- 
devârat valoros.

Trebuie să integrăm normal și cu 
continuitate pe copii și juniori în 
sportul de performanța, nu să facem 
din ei membri ai unor compartimente 
independente, exclusive. Altfel, a- 
jungem la situația nefirească a Șco
lii •’ 
ză 
de 
nu 
un 
clubului Steaua I

Va trebui să acceptam realitatea 
că performerul este un sportiv de 
excepție (nu de duzină, nu de toată 
ziua) și că, deci, are nevoie de con
diții de excepție. Criteriul de recu
noaștere a acestei excepții este va
loarea do-bîndită. Din păoate, multe 
unități școlare specializate consideră 
că-și îndeplinesc datoria dacâ fac 
numărul de ore de program prescri
se, profesorii de acolo, adevărați 
antrenori, uitînd că datoria lor este 
să producă valori I

Se cere o reașezare, o adecvare 
îa cerințele depistării talentelor și o 
încadrare temeinică a viitorului per
former. Din păoate, deși direcția e- 
șențialâ este VALOAREA, constatăm 
încă producție de calitate slabă In 
sport. Mediocritatea ane explicații.

sportive Steaua, care-și raportea- 
rezuitotele la numărul de titluri 
campioni școlari sau juniori, dor 
reușește sâ îmbogățească cu nici 
element secțiile de seniori ale
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ascensiune a sportului românesc r
I

ÎUTCȚIA Șl PREIÎATIRtA „«UIIII DE MIINE“
Masă rotundă 

organizată de ziarul

1
I

9 Sportul i

CANDIDATUL LA GLORIA SPORTIVĂ
ARE, EVIDENT, NEVOIE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂIul s-a Inul de unde iu n-a prac- ițiile ante- d, după un această ac- entru care însemnate,

Conf. untv. dr. IOAN DRĂGAN, 
directorul Centrului de medicinâ sportivă

SĂ LUPTĂM ÎMPOTRIVA COMODITĂȚII ÎN GÎNDIRE 
A UNOR PROFESORI DE EDUCAȚIE FIZICĂ!

Conf. 
de

univ. dr. ALEXE NICU, directorul Centrului 
cercetări pentru educație fizică și sport

C.J.E.F.S., in ultimul tă, in une- ițelegere a organelor:emplu, în ița, TulceaSi, constantă profe- idițiile ne- rarea unei are cu e- mai mult, mar inter-respective, îtrenori, ca ■ntele, pre- a, ca elevii ctegț să-i ondiții mai icepere și, tă pasiune, «admisibilă, rofesională in fericire, de profe- st menirea
i lor acti- 
lujba miș- 
ra noastră.i și despre internați o- juniorilor epții, ni- slab. Esteerios sem-
î a acestor :buie eău- n volumul ăzut, mult deci in iar și in □1 de mic, acest con-ire știu să ! antrena-cazul an-

Pînă de puțină vreme, selecția medico-biologică era neclară pe plan conceptual, fiind mai cu- rînd reflectarea cunoștințelor fiecărui medie în parte și nu emanația unui sistem cu criterii ferme. De, un an de zile, valo- rificînd studii, am ajuns — cu medicina sportivă — la norme și criterii care, întrunite într-un volum în curs de apariție, vor constitui în curînd instrumente de lucru eficace.Noî considerăm că încă înaintea etapei consacrate investiției morale sau materiale este nevoie de testarea morfologică, funcțională, neuropsihică a elementelor dotate.Pentru noi există două categorii cronologice de selecție. Cea primară (vizînd populația prepubertară, de la vîrsta de 5—6 ani pînă la 10—12 ani) preocupîndu-se de : 1. sănătate (ca verdict general asupra aptitudinilor pentru sport), 2. dezvoltarea morfologică (atestînd cel puțin clasa medie de dezvoltare și absența unor deficiențe fizice mai mari de gradul I), 3. tipul de sistem nervos, stabilit prin anamneze amănunțite cu părinții subiectului, obținînd astfel date necesare prognozei privind posibilitățile de afirmare ale copilului. Abia după acest adevărat proces de orientare medico-biologică purcedem la selecția secundară (vizînd populația pubertară, de la 10 pînă la 14—15 ani), încer- cind să descoperim sursele eliberatoare de energii Ia cel pe care-1 socotim acum un micro- performer. Pentru această fază de selecție avem teste precise, codificate matematic, iar slăbiciunile rezultatelor avem posibilitatea să le compensăm cu alți factori ajutători.CINE FACE SELECȚIA ? Din păcate, cadrele de specialitate ale medicinii sportive abia a- jung pentru necesitățile Ioturilor de inaltă performanță. în

schimb, la nivelul viratelor care trebuie să ofere „schimbul de mîine“, medicul sportiv lipsește! Medicul de școală este — in a- cest domeniu — departe de cerințele noastre, preocupările hri sînt străine acestui obiectiv.Să nu uităm că există ramuri sportive — cum ar fi boxul, luptele, judo și altele — care nici nu-și încep întrecerile, regulamentar, fără medic prezent ! Dar nu e suficient să constatăm că medicina sportivă poate contribui la progresul sportului nostru : contribuția a- ceasta trebuie s-o facem obligatorie !Am auzit exemple de admirabil suport sportiv din partea unor părinți care-și Încurajează odraslele să facă sport (o tînă- ră săritoare In lungime din Focșani, un aruncător de greutate din Tîrgoviște). Implantarea mentalității este necesară pentru a ușura afluența copiilor spre sportul de performanță. Precum, pe plan moral, pentru a da vigoare sufletească „schimbului de mîine", trebuie să cultivăm pasiunea înflăcărată pentru sport și pentru onoarea de a reprezenta culorile patriei.

Problema creării fondului de rezervă a sportului de performantă este de mare actualitate. După ultimele două ediții ale Jocurilor Olimpice, documentele de partid au evidențiat importanța selecționării și pregătirii copiilor și juniorilor. Se știe că numărul de valori determină mărimea unei delegații olimpice ; nimeni nu-și mai permite azi să trimită la Olimpiadă simpli turiști.Cercetarea științifică se străduiește să devină un instrument eficace in soluționarea problemelor „schimbului de miine“. O primă tentativă a fost studiul potențialului bio- motric școlare, valorile motrice, este raportul dintre dezvoltarea somatică și motricitatea subiecților. Constatările noastre subliniază necesitatea ca educația fizieă să acționeze mai puternic, sub raport calitativ. Nici ancheta efectuată printre elevii unităților școlare specializate (15.000 de cazuri) nu a reliefat date mulțumitoare. De pildă, pentru o probă atletică atît de deficitară cum sînt a- runcările, nu am găsit mai mult de 50 de elevi dotați, ceea ce denotă fie o slabă selecție, fie trierea într-o masă cu valori motrice foarte scăzute. Nu-i de mirare atunci că la campionatele naționale de atletism de a- nul trecut locul 2 la aruncarea greutății s-a obținut cu... 15metri ! Iată de ce consider necesară sporirea substanțială a eficienței educației fizice in școli.O lucrare a noastră, un ghid al selecției — cu idei, fapte și formule — așteaptă sâ fie luat în seamă ca un instrument de lucru pentru procedura viitoare. Noi înșine vom face anul acesta o nouă măsurătoare, cu mijloace electronice, a întregu-

al populației noastre măsurind comparativ antropometrice și cele pentru a vedea care

SĂ CĂUTĂM TALENTELE, NU SĂ>ut despre □stanțială, o aștep- impic, de te aceea apreciere in județe la marca ră, avînd epistarea, ea unor k renunța re după campioni xn folosi, iul marii

Prof. ALEXANDRU MOGOȘ, șeful serviciului organizare 
și coordonare a sportului de performanță al C.N.E.F.S.de performanță al C.N.E.F.S

tn intervenția mea doresc să 
pornesc de la unele concluzii 
foarte clare enunțate în Plenara 
C.N.E.F.S., din decembrie trecut, 
cînd s-a făcut o analiză a pri
mului an de aplicare a Progra
mului de dezvoltare. Cu acest 
prilej, s-au făcut multe referiri 
critice în privința activității de 
pregătire a copiilor și a juniori
lor. La ora actuală se constată 
serioase rămîneri în urmă. Nu 
valorificăm in mod corespunză
tor Întregul potențial uman șl 
material de care dispunem. In

ADEVARAT VALOROS

această idee, trebuie să arăt că 
sece cluburi sportive școlare (din
tre fostele școli sportive), din 
1955 și pînă astăzi nu au dat ni
mic sportului nostru de perfor
manță !

O primă măsură pe care a 
luat-o C.N.E.F.S., în colaborare 
cu organizațiile și Instituțiile cen
trale, pentru rezolvarea acestei 
grele probleme, a fost aceea a 
constituirii unei comisii .centrale 
care să se ocupe de activitatea 
de pregătire a copiilor și juniori
lor pentru sportul de performan
ță, măsură urmată de constitui
rea unor astfel de comisii în ca
drul fiecăreia 
urmînd. ca, la

dintre federații, 
fel, asemenea or-
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unde titularizarea este efemeră.
Selecția trebuie să devină un pro

ces sistematic, unitar, realizat in le
gătură funcțională cu unitățile de 
mare performanță, pentru a nu mai 
avea o masă largă cu prea puține 
oaze, cum e cazul fericit, dar încă 
prea singular, de la Onești. Mai 
este nevoie și de o primenire ritmi
că, pentru oa marile noastre cluburi 
»ă nu păstreze un balast exprimat 
dar prin îmbătrânirea prematură a 
secțiilor.
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ganisme să ia ființă și la nive
lul Consiliilor noastre județene.

A face însă doar afirmația că 
lucrurile nu merg cum ar trebui 
nu ne ajută cu nimic ; de aceea 
am desprins unele cauze ale a- 
cestei situații.

în primul rînd este aceea că 
volumul de antrenament care se 
realizează, la ora actuală, la ni
velul copiilor și juniorilor, în 
toate unitățile, este foarte mic. 
Dacă, de exemplu, la o grupă 
de avansați, se cer 400—500 de 
ore de antrenament pe an, con
form normativeor din Progra
mul de dezvoltare a mișcării spor
tive, în unitățile noastre se rea
lizează cam jumătate, adică 200- 
250 de ore. La atita este nor
mată activitatea cadrului tehnic 
care se ocupă de activitatea de 
pregătire a copiilor din grupa 
respectivă. O a doua cauză ar 
fi, după opinia mea, • insufi
cientă reglementare și rezolvare 
a timpului necesar copilului pen
tru a face sport de performanță. 
Ministerul Educației și învăță- 
mîntului și Inspectoratele școlare 
ar trebui să găsească soluțiile 
cele mai bune pentru a regle
menta timpul elevului, Incit el 
să poată face și școală și prac
tică în producție, și sport de 
performantă șl să se mai și dis
treze.

O a treia cauză este cea a 
selecției. Deși sînt foarte mulți 
copii care activează în unitățile 
sportive școlare, se constată că... 
se așteaptă talentele, că ele nu 
sînt, așa cum ar trebui, căutate 1

LE AȘTEPTAM!

lui potențial aflat în unitățile specializate, pentru a obține un tablou real al valorilor cantitative pe fiecare ramură sportivă, In fiecare județ.Concomitent, trebuie să luptăm împotriva comodității în gindire și acțiune a unor profesori de educație fizică. Altfel, vom ajunge tot la selecția neobișnuită (dar izbutită) a federației de canotaj, care a depistat fete foarte dotate în afara școlii, in afara cadrului organizat, specializat !Unitățile școlare specializate nu-și pot dovedi utilitatea decit furnizind valori autentice. Profesorul, antrenorul de la clubul sportiv școlar are firește o misiune grea : el trebuie să descopere copilul dotat și pasionat, să facă investigații psi- ho-sociale, să găsească soluții pentru problema orelor de antrenament, iar adesea să-și caute un aliat în medicul școlii pentru realizarea unei selecții super-specializate.Tinînd seama de complexitatea problemei în general, consider că pe plan național, la C.N.E.F.S., ar fi nevoie — dincolo de viziune ție, un eopiilor Secția de pregătire olimpică.^\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^
comisia actuală, cu o restrânsă — de o sec- sector pentru selecția și juniorilor, similar cu

Trebuie instituită organigrama responsabilităților in acest domeniu și stabilită scala eficientei întregului sistem de selecție.Dacă vom lăsa în continuare cluburile sportive școlare cu responsabilități limitate și fără control temeinic, să nu ne mai mirăm dacă federațiile sînt o— bligate la o pregătire de laborator ! Poate cu excepția luptelor, nici o ramură sportivă nu poate alinia azi două garnituri - fruntașe de valori egale. Din această situație nu se poate ieși decit cu un efort comun, in care cercetarea științifică să-și joace și ea rolul cu eficiență.

Cel mai adesea se lucrează cu 
cine vine, nu cu cine trebuie ! 

în sftrșit. o a patra cauză, pe 
care am constatat-o recent, chiar 
în discuția cu unii conducători 
al unităților sportive care pre
gătesc copil și juniori, este tra
tarea uniformă, nu unitară, a tu
turor copiilor care vin sâ facă 
sport de performanță. Intr-un 
club sportiv care ere. să zicem, 
600 de elevi, conducerea clubului 
știe că Intre aceștia există cîțiva 
ae excepție, dar ea nu încearcă 
să facă nimic special pentru a- 
eeștia, wind ca să rezolve situa
ția din capul locului pentru toți 
cel 600, ceea ce este imposibil.

Sînt desigur, la ora actuală, și 
probleme care ne Interesează, tn 
mod deosebit, în privința con
ținutului pregătirii ,.schimbului 
de mîine“. Spunem deseori des
pre copii și juniori că reprezintă 
rezerva sportului dc performan
ță. Aceasta nu mai este valabil 
pentru toate ramurile de sport, 
pentru că, de exe.nplu, la Înot, 
lg gimnastică, la patinaj mari 
performeri pot fi întâlniți chiar 
și la vîrsta copilăriei, ceea ce 
înseamnă că „schimbul de mîi
ne" trebuie uneori format chiar 
din rîndul preșcolarilor !

$

ă

Din ideile exprimate de oaspeții „mesei rotunde" orga- 0 
nizate de redacția noastră - personalități ale miș- 
cării sportive — se desprind citeva concluzii pe care le JÎ 

considerăm importante pentru activitatea practică, imediată -s 
ți concretă in domeniul selecției, pregătirii ți promovării 
„schimbului de mîine" în sportul românesc :

• Formarea „schimbului de mîine" este un proces larg, 
complex, izvorit din politica generală, din grija părintească Sg 
a partidului nostru față de pregătirea multilaterală a tine- gg 
retor generații pentru muncă ți viață, lată de ce, cu mijloa- g; 
cele ți formele specifice, sportul trebuie, la rîndul tui, să jg 
se adreseze întregului tineret, milioanelor de elevi.

• Selecția, pregătirea ți promovarea „schimbului de miine" 
in activitatea de performanță — parte componentă a acestui g? 
amplu proces de care aminteam — constituie la ora actuală 
o cerință fundamentală pentru viitoarea afirmare a sportu- 
tui românesc in arena internațională. țg

• Mișcarea sportivă dispune in prezent de ceea ce este jg 
necesar pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite in această g; 
direcție prin importante documente de partid ; trebuie să jS 
crească, insă, Ia toate nivelurile, responsabilitatea factorilor 5; 
cu atribuții, eficiența măsurilor ți acțiunilor care vizează des- 
eoperirea permanentă ți pregătirea superioară a celor mai 
talentate elemente tinere din toate județele țării.

• Contribuția ramurilor sportive ți a județelor la creșterea gl 
nivelului general al performanțelor, la selecția și pregătirea gș 
^schimbului de miine* este incâ mult prea inegală, in destule sg 
cazuri sub cerințele minimale, ceea ce se reflectă nemijlocit Șg 
in ritmul lent de întinerire a efectivelor din cluburi, a lotu- 5? 
rRor reprezentative ți, in consecință, in rezultatele obținute in ?g 
intilnirile internaționale. <5

• Experiența pozitivă a unor federații, cluburi, județe, a di- gs 
feritelor cadre de specialitate - antrenori, profesori de edu- -S 
eație fizică, activiști sportivi — nu este generalizată, râmi- gg 
nind adesea cunoscută și prețuită doar de cei care au rea- gg 
liza t-o prin muncă, pasiune, dăruire și inițiativă. gg

• In pofida unor extrem de folositoare orientări cuprinse gg 
in lucrări științific fundamentate, selecția în rîndul copiilor g: 
ți juniorilor se face in foarte multe locuri tot cu mijloace 
empirice, investindu-se uneori inutil îndelungate eforturi pe gs 
toate planurile. îg

• Pregătirea sportivă de performanță a juniorilor este, cu gg 
puține excepții, caracterizată printr-un volum mult prea redus gg 
față de cerințe, în majoritatea cazurilor procentul nedepășind g| 
50 la sută ! gg

• Se așteaptă prea mult ca principalele probleme privind gg 
selecția ți pregătirea „schimbului de miine" să fie rezolvate g: 
prin acțiuni cu caracter central, cînd de fapt — pe baza gg 
orientărilor generale stabilite prin documente de partid, prin g; 
planurile de măsuri ale Consiliului Național pentru Educa- gg 
ție Fizică ți Sport ți ale celorlalți factori cu atribuții - tocmai gg 
in unitățile de bază ale mișcării sportive - asociații, cluburi gg 
ț.a. — ar trebui sâ se asigure îndeplinirea acestor obiective. gg

• In acest an, cel de al doilea al noului ciclu olimpic, este g; 
necesar ca evaluarea critică ți autocritică realistă a reali- 
zărilor ți mai ales a neîmplinirHor ți rămânerilor in urmă, pri- gg 
lejuită de recenta Plenară a C.N.E.F.S. ți C.O.R., să de- gg 
termine măsuri ferme, exigente pentru ca federațiile, secțiile g? 
C.N.E.F.S., Comisia centrală pentru pregătirea copiilor ți ju- gg 
niorilor — de curind înființată — consiliile județene ți muni- gg 
cipale, ale cluburilor ți asociațiilor, toți cei care activează in gg 
acest domeniu sâ manifeste preocupări ți responsabilități gg 
crescute. gg

Masă rotundă realizată de Marius POPESCU, Dan GARLEȘTEANU, Romeo VILARA, 
Victor BANOULESCU și Adrian VASIUU. Fotografii de Dragoș NEAGU.



Campionatul mondial de handbal

ECHIPA NOASTRĂ A RĂMAS DOAR CU ȘANSA
CAMPIONATE • COMPETIȚII

UNUI LOC IN „TRENUL OLIMPIC" DOUA SECUNDE

AU DECIS TITLUL

PATINATORI VALOROȘI LA CONCURSUL

COPENHAGA 3 (prin tele
fon). Maratonul celei de a IX-a ediții a campionatului mondial de handbal masculin, început la 26 ianuarie, se află in pragul finișului. Sîmbătă (n.r. azi) și duminică, la Brondby, o suburbie a capitalei Danemarcei, cele opt reprezentative rămase in cursă iși vor disputa trei medalii și 7 locuri în turneul olimpic. Apoi, pînă în 1980, la J.O., și in 1982, la a X-a ediție a C.M. (locul de desfășurare va fi stabilit cu prilejul congresului I.H.F. din septembrie, la Reykjavik), antrenorii vor clădi sau reclădi formațiile, avind ca linii directoare concluziile ce vor fi trase după studierea uriașului material documentar oferit de această atlt de echilibrată și agitată ediție a „mondialelor".Ultima etapă a semifinalelor a angajat echipele în aceeași viitoare fără precedent. Nid- cînd, competiția supremă n-a drămuit atit de parcimonios șansele, n-a făcut ca în acest joc sportiv, cu scoruri de rugby, un gol să valoreze atit de mult, uneori chiar aur. Aici, în Danemarca, un gol, un gur gol a trimis echipe pe diurn, și tot aici, în țara certitudinilor lui Hamlet, gol, un singur gol a aruncat formații de elită în turneul

i» sin- po- in- un
PROGRAMUL JOCURILOR DE AZI ȘI MÎINEAstăzi, de la ora 16 (ora București), la Brondby : IUGOSLAVIA — POLONIA (loc. 5—6) și R. D. GERMANĂ — DANEMARCA (loc. 3—4) ;Mîine, de Ia ora 15, la Brondby : ROMANIA — SUEDIA(loc. 7—8) si R. F. GERMANIA — U.R.S.S. (Ioc. 1—2).
subsolului ! La Helsingor, cei 70—80 de ziariști care au urmărit partida România — R.F. Germania și-au agrementat comentariile, transmise prin microfon. telex sau telefon, cu numeroase exclamații, surprinși de vigoarea replicii echipelor cu șanse reduse. Formația lui Vlado Stenzel a trecut prin emoții pe care nu le va uita niciodată, explozia de bucurie de după fluierul final — care consfințea un rezultat egal obținut mai ales cu prețiosul sprijin al arbitrului danez Kurt Ohlsson — fiind mai mult de- cît edificatoare. R. F. Germania intră, deci, într-o finală de campionat mondial după o absență de 24 de ani grație unui gol dăruit, ceea ce l-a făcut pe Stenzel să declare sincer ziariștilor : „Toată viața am a- vut noroc, de ce nu l-aș fi avut și acum De partea cealaltă, reprezentativa U.R.S.S., campioană olimpică, s-a chinuit mai bine de 50 de minute pentru a simți gustul finalei. Polonia a condus multă vreme cu 2—3 goluri, dar a cedat fizic tocmai în final, atunci cînd a- ceastă calitate este preponderentă. Cine va cîștiga finala mare este greu de spus. Poate fi însă decisiv faptul că în timp ce echipa R. F. Germania are un singur uriaș de peste doi metri (Wunderlich — 2.04 m), reprezentativa de patru...Formația R. putut, nici in vorabilă creată de „egalul1 Stenzel, să ocupe primul în grupa noastră semifinală și coboară, firesc, în „finala mică". Condusă la pauză de jucătorii iugoslavi, și ea satisfăcută încercînd-o teama gol, un singur gol iugoslavi, ar fi trimis-o la locurile 5—6. Danezii nu-și puneau mari speranțe în realizarea u- nei victorii la scor în meciul

U.R.S.S. dispuneD. Germane conjunctura n-a fa- lui loc
s-a declarat de remiză, că încă un primit de la
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Astăzi și mîine, 
la patinoarul „23 August"
ROMANIA - BULGARIA
(juniori) LA HOCHEI
Aflată iTT plină pregătire pen

tru participarea la C.E. de ho
chei, grupa B, selecționata 
juniori a țării noastre va 
ține astăzi și mîine două intere
sante jocuri de verificare în com
pania formației similare a Bul
gariei. Ambele partide vor avea 
loc pe patinoarul „23 August4* 
cu începere de la ara 17,30.

de
sus-

cu Suedia, care să le asigure depășirea selecționatei U.RJS.S. la golaveraj. Intre aceste două țări, despărțite de o palmă de mare, există o veche rivalitate handbalistică. Jucind mereu împreună, se cunosc pînă in cele mai mici detalii, surprizele fiind excluse. Doar 4 goluri n-au fost deajuns... Speranța într-o medalie de bronz a relansat insă ambițiile gazdelor.Trecind peste meciul final al locurilor 5—6 (Polonia — Iugoslavia), să ajungem la ce ne doare, expresie care nu se vrea doar figurativă. Realmente ne doare faptul că echipa României va juca duminică, în compania Suediei, numai pentru a- cel loc VII, ultimul din „trenul olimpic". Mai ales acum, după prestația din partida cu R. F. Germania, regretele sint justificate. Renunțînd la Mi- roniuc, introducîndu-1 pe bătăiosul Bedivan, luîndu-1 „om la om" pe Wunderlich (deși puțin cam tîrziu), jucînd mai activ în apărare și mai ales variat și iute în atac, folosind excelent arma contraatacului (5 goluri !), avînd în Penu același neînduplecat cerber, selecționata noastră ne-a dovedit că are valori, că putea acum — poate mai ușor decît altădată — să ajungă în virful piramidei. I-a lipsit însă echipei noastre valoarea conferită de omogenitate și unitate, acea dîrzenie care altădată era admirată tn lumea handbalului, transfor- mînd 7 jucători într-o forță de neînvins. N-a existat un ansamblu sudat, ci doar niște oameni care s-au zbătut (puțini), sau care au stat în expectativă (destui). Abia meciurile a- cestui campionat mondial au reușit să-i unească, să-i constituie cit de cit într-o echipă. Dar a fost prea tîrziu...Sigur, dacă nu erau atît de risipitori, dacă și-ar fi reunit forțele și ar fi respectat disciplina ce se impune unei e- chipe, lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Se discută aid mult despre arbitraj, mai bine spus despre imparțialitatea unor cavaleri ai fluierului. Dar acesta nu este un lucru nou, am spune chiar că a intrat în regula jocului. Cind ești sufident de, tare, cind te detașezi clar de adversar, Orlsson și ceilalți se lasă și ei învinși de evidență. Acțiunea lor este posibilă doar atund cind două echipe merg „cap la cap". Am adus vorba despre „oamenii în negru" pentru că n-am vrea "a ei să devină o scuză, cauza principală a acestei nereușite. Fără a o- mite influenta lor nefastă, ad- mițind chiar că ne-au frustat de puncte și locuri _ în dasa- ment vom face totuși apel la rațiune, vom solidta tehnid- enilor și federației lutiditatea de a găsi adevăratele cauze care au dus la scăderea poten- tia’ului echipei noastre si, mai ales, măsuri pentru viitor.Aid, la Copenhaga, toată lumea sportului așteaptă sărbătoarea împărțirii premiilor |handbalului. Ai noștri, conști- ,enți că n-au pregătit de-a lungul anului examenul, luptă din răsputeri pentru promovare. O 1 veche zicală spune că „pentru a vedea pragul este uneori ne- , voie să te lovești cu capul _ de sus". Or fi știind-o băieții noștri ?

LA BIATLONIȘTII „MICI*
INTERNATIONAL DE VITEZA DE LA TUȘNAD

Hristache NAUM

„DACIADA" DE
(Urmare din pag. 1)

pirtia de la Măgura Calului : lo
cul I și campioană a județului la 
slalom uriaș. Bravo, Beatrice ! 
Colegele și prietenele tale au 
toate motivele să te prețuiască.

T) acă șirul nesfirșit de copii 
ar fi luat cu asalt, la în- 

tîmplare, dealul Budacului se 
poate imagina lesne cit de difi
cilă ar fi fost organizarea con
cursului de schi și săniuțe. Dar, 
prevăzători, inițiatorii acțiunii au 
trasat culoare pentru urcuș, lă- 
sînd ................................
zisă 
tivi, 
zică 
nuntele de organizare, 
stabilite responsabilități 
fiecare. Din masa celor 
oficiat la concurs ne-a atras a- 
tenția un bărbat brunet, plin 
de energie. în zorul activității 
n-a mai avut timp să se pre
zinte, i-am aflat numele de la 
alți colegi : Ion Radu. Este 
maistru la Liceul de mecanică 
„Andrei Mureșanu". Tînărul a 
înțeles că poate fi util elevilor 
săi și aici, într-o altă postură de

astfel liberă pîrtia propriu- 
de întrecere. Activiștii spor- 
profesoril de educație 
s-au gîndit la toate amă- 

au

fl
fost 

pentru 
care au

CIMPULUNG MOLDOVENESC, 
(prin telefon). In frumosul pei-3 _

saj al Rarăului, pe pirtiile din 
jurul cabanei cu același nume, 
au Început campionatele națio
nale de b ia ti on pentru juniori, 
competiție care se desfășoară sub 
egida „Daciadei-. întrecerile s-aa 
bucurat de condiții organizatorice 
remarcabile, la care localnicii au 
adus o contribuție importantă. 
Vremea a fost favorabilă, iar 
zăpada proaspătă a facilitat dis
putarea concursului. în privința 
competiției propriu-zise, vom 
menționa disputa extrem de e- 
chillbrată din cursa ” —
mici, clștigătorul fiind 
jat de următorul clasat 
mai două secunde.

Clasamente : JUNIORI 
— 15 km : 1. Teodor
roșu Brașov) 68:02 (3 min. pen.); 
2. ion Staicu (C.S.O. Sinaia) 71:37 
(8) ; 3. Ion Cojocaru (St. roșu) 
71:52 (7) ; JUNIORI II — 12 km : 
1. Cornel Aldica (C.S. Șc. Rîșnov) 
57:22 (7) ; 2. Cornel Olteanu_ (C.S. 
Șc. Rîșnov) 57:24 (7) ; 3. 
ghe Bercar (A.S. Armata 
lung) 59:57 (9).

Aurelian ROTARU,

juniorilor 
departa- 

prin nu

CAT. L 
nieș (St.

Gheor- 
Cîmpu-

core ap.

TUȘNAD. 3 (prin telefon). Pa
tinatorii da viteză din IUD. Ger
mană. Ungaria și România m 
vor alinia la startul primei edi
ții a concursului international, 
programat să se desfășoare tn 
comun on campionatele republi
cane de poliatlon — competiție 
ce se dispută sub egida ,J0acia- 
dei* — pa plata lacului Ctueag. 
Cu toate eă la Invitația forului 
nostru de resort au răspuns fa
vorabil numai două federații din 
alte țări, se remarcă prezent* ia 
Tușnad a valoroșilor vitezlștt «tta 
R. D. Germană, bine cotați in a- 
rena mondială. Din delegația pa
tinatorilor germani se desprind 
oa principali favorițl Klaus Wun
derlich, elștlgătorul recentului 
concura Internațional din 
hoslovacăa, clasat pe locul 
proba de 5 000 m la J.O. 
107®, și colegul său Manfred 
ter, laureat al mal multor 
cursuri internaționale. Cu glndul 
de a ttrca pe podiumul premla- 
ților pornesc din start șl alergă
torii maghiari Istvan Firi și Pe
ter Csermendi, considerați ea 
speranțe olimpice ale Ungariei.

Sportivii noștri, tn frunte eu 
Vasile Coroș și Andrei Erdelyi,

autori at mai multor reoordari 
tn acest sezon, unt domlri nâ 
înregistreze rezultate superioara 
tn compania valoroșilor lor par
teneri.

Căldura din ultimele zile a fă
cut, pentru moment, impractica
bili pista de gheață și astfel or
ganizatorii se vor decide de-abia 
simbâtâ dimineața asupra pro
gramului. Probabil că iokrecerla 
se vor disputa duminică șl luai, 
deoarece temperatura a începu* 
să scadă și se lucrează cu un 
agregat special la repararea su
prafeței inelului de gheață.

Trakm IOANIȚESCU j

Ce- 
5 1* 

din 
Wm- 
con-

AU ÎNCEPUT FINALELE PE ȚARA ALE „DACIADEP

LA HOCHEI JUNIORI

Pe patinoarul artificial „23 Au
gust- din București a -----*
ieri după amiază, 
festiv, deschiderea 
țară ale Daciadel 
gheață, competiție 
prezentativelor de _ 
ite din juniori pînă la 18 ani. 
Festivitatea de deschidere, la 
care au luat parte cele șase e- 
chlpe din județele Cluj, Covasna, 
Galați, Harghita, Suceava șl se
lecționata municipiului București, 
s-a încheiat cu o scurtă alocuțiu
ne a tovarășului Mircea Popovlcl, 
vicepreședintele Federației ro
mâne de hochei pe gheață.

In partida inaugurală a turneu
lui echipa orașului București a 
întnnit selecționata județului 
Cluj de care a dispus cu scorul 
de 13—1 (4—1, 2—0, 7—0), la ca
pătul unei partide mai atractive 
șl mai echilibrate doar în pri
mele două reprize.

In al doilea mec! formația ju
dețului Harghita a dispus de 
cea a județului Covasna cu un 
scor puțin obișnuit : 40—0 (15—0, 
12—0, 22—0) ! Proporțiile scoru
lui fac inutile orice comentarii.

In ultimul meci al etapei inau
gurale, reprezentativa județului

avut loc 
Intr-un cadru 
Analelor pe 

la hochei pe 
rezervată re- 

județe alcătu-

talentatul Mirel 
omniprezent ju- 
a învins repre- 

c®

Galați, avînd în 
Dumittache un 
câtor pe gheață, 
zentatlva județului Suceava 
16—1 (9—1, 6—0, 1—0).

Programul de azi : de 1*
9 : Cluj — Harghita și : 
București — Suceava ; de 
ora 16 : Covasna — Galați, 
deschidere la partida internațio
nală de juniori România — Bul
garia.

ora 
apoi 

! le
In

Vtteziștii A. Erdelyi (Tractorul 
Brașov) — care in actualul sezon 
a stabilit nu mai puțin de 12 re
corduri republicane, C. Munteanu 
(I.E.F.S. Buc.) și A. Bakos (Mu
reșul Tg. Mureș), însoțiți de an
trenorul E. Ulrich, au participat 
zilele trecute, alături de patina
tori din R.D. Germană, R.F. Ger
mania, Polonia, Ungaria și Ce
hoslovacia, la un mare concurs 
internațional în orașul cehoslzrvaa 
Svratka. Competiția s-a desfășu
rat pe o pistă trasată pe un pa
tinoar natural, la probele poliat- 
lonului mic. Iată cîștigătorli șl 
locurile ocupate de reprezentan
ții noștri : 500 m — 1. G. Unger 
(R.F.G.) 41,5... 18. Erdelyi 44,6.-
20. Bakos 45,8... 22. Munteanu 46,8; 
3000 m — 1. K. Wunderlich
(R.D.G.) 4:33,2.
14. Munteanu 
5:07,6 ;
2:13,9. 
kos 2:28,3. 
5000 m - 
8:47 A- 7.
Munteanu 
9:40,6. In clasamentul general — 
care îl are în frunte pe Wunder
lich — Erdelyi s-a situat pe locul 
8, Bakos pe 15 și Munteanu pe 
19, din 27 de concurenți.

I. K.
. 7. Erdelyi 4:44,3—' 
5:04,3... 16. Bako« 

1509 m — 1. Wunderlich 
f.„ 8. Erdelyi 2:21,9... 15. Ba- 

20. Munteanu 2:34,2 > 
1. G. Volke (R.D.GJ 
Erdelyi 9:06,1... 11.
9:36,1... 13. Bakoa13.

CONCURSURILE DE SANIE DIN NOU IN ACTUALITATE

După cîteva zile tn care tem
peratura ridicată șl ploaia au 
stânjenit desfășurarea activității 
pe pirtia de bob de la Sinaia, 
mercurul termometrelor a scăzut 
simțitor, iar ninsoarea s-a așter
nut vârtos, acoperind cu un bi
nevenit strat de zăpadă proaspă
tă întreaga stațiune. Drept ur
mare, organizatorii întrecerilor de 
bob șl sanie și-au putut reîncepe 
munca, după ce, bineînțeles, au 
pus la punct cei 1 290 de metri 
ai pistei pe care au loc Întrece
rile.
Deocamdată, activitatea cjmpe-

tițională nu a fost reluată de
cât de practicanții saniei-sport, 
care și-au disputat două din cele 
trei manșe ale „Cupei Clubului 
sportiv orășenesc Sinaia-, 
fruntea clasamentelor se
Maria Maioru (senioare). Ion A- 
postol (juniori), ambii de le 
C.S.O. Sinaia, și Gheorghe Du
mitrescu (seniori), de la A- S. 
Armata Brașov.

Următoarea competiție se des
fășoară astăzi și mîine și este 
dotată cu ..Cupa Clubului spor
tiv școlar Sinaia”. Astăzi au loe 
și cobortri de bob.

5 MECIURI DE ATRACȚIE UNIVERSITATEA TIMIȘOARA PENICILINA,

IN CAMPIONATELE

DE BASCHET

Din programul campionatelor 
republicane de baschet de la 
acest sfîrșit de săptămînă (etapa 
a 11-a la seniori, etapa a 12-a la 
senioare), cele mai interesante 
meciuri se anunță, prin prisma 
rezultatelor precedente și a 
pozițiilor în clasamente, cele 
dintre Dinamo Oradea și I.E.F.S.- 
Lic. 2, C.S.U. Brașov și Rapid 
la băieți. Politehnica București și 
Mobila Satu Mare, Progresul șl 
Olimpia București, „U- Cluj-Na
poca și Universitatea Timișoara 
la fete. Celelalte partide : Uni
versitatea Timișoara — Dinamo 
București, Farul — C.S.U. Sibiu, 
I.CJ.D. — Politehnica iași 
(masculin), Rapid — Crișul, 
C.S.U. Galați — I.E.F.S.-Lic. 2, 
Voința Brașov — C.S. Șc. Ploiești 
(feminin).
întilnirea

Napoca a 
lele de 10

Steaua — „U“ Cluj- 
fost amtnată pentru zi
și 11 februarie.

IARNĂ ÎN PLINĂ
cât cea din atelier, cea de starter 
la schi, așa cum altă dată (a- 
dică din primăvară pînă în toam
nă) se arată a fi un excelent 
inițiator al competițiilor de fot
bal inter-clase. Ne-am bucurat 
mult pentru că, în replică, cadre 
didactice de... nespecialitate de 
la multe alte școli și licee bis- 
trițene au urcat pe pîrtie, aflin- 
du-se alături de elevi, pentru a-i 
dirija și încuraja. Ca în cazul 
profesoarei de engleză Mirela 
Crișan. Desigur, este o simplă 
coincidență faptul că tatăl ei 
este profesor de sport, iar fra
tele, inginer, un reputat schior...

A trecut ca o nălucă prin 
porțiunea cea mai abruptă a 

plrtiei, într-o coborîre amețitoa
re, un ghemotoc de copil ! Cîțiva 
privitori de-o șchioapă au spus, 
destul ----- “ --
lumea, 
cursul

— n 
grijă î 
Popițan, om între două 
Nu puteai să nu-1 crezi. „ 
nosc prea bine, locuim în același 
bloc, completează profesorul. 
Aflînd că predau educația fizică,

de
că 
va 
va 
i-a

tare, ca să audă toată 
„dacă nu ciștigă con- 
plînge o săptămînă!" 
cîștiga, n-aveți nici o 
asigurat prof. Dumitru 

vîrste. 
,Î1 cu-

DERBYUL ETAPEI A 16-a IN DIVIZIA A LA VOLEI k

Astăzi și mîine, în campiona
tele de volei sînt programat» 
partidele etapei a 16-a. O etapă 
cu multe jocuri echilibrate, din 
care se detașează întâlnirea de 
la Timișoara, unde studentele 
localnice (pretendente la un loc 
în turneul final 1—4) primesc 
replica Penicilinei lași (formație 
care și-a asigurat, se pare, locul 
pentru acest turneu). Nu lipsită 
de interes se anunță șl partida 
de la Constanța, dintre Chimpex 
și Rapid. Tot la Constanța mal 
este programată șl partida Farul 
— C.S.U. Galați, ambele formații 
vizînd același lucru : obținerea
dreptului de participare la tur
neul final. în celelalte jocuri : 
Dinamo — I.E.F.S. (astăzi, de 
la ora 17, ta sala Dinamo), Știin
ța Bacău — Voința București șl 
Maratex Baia Mare — Universi
tatea Craiova.

în campionatul masculin, 
partide rețin în mod 
atenția. în primul rînd, 
Tractorul Brașov — 
care, slntem siguri, va

mulU iubitori ai voleiului 
Sala sporturilor din 
Jocuri importante, cu 
în zona retrogradării, 
de la Suceava, unde 
primesc replica băcăuanilor, șl 
la Cluj-Napoca, unde studenții 
vor încerca să nu piardă pluto
nul, avînd în vedere faptul că 
rapidiștil (aflați și ei în zona 
retrogradării) trec printr-o pasă 
destul de proastă. Tot la mas
culin : Politehnica Timișoara — 
Steaua șl Universitatea Craiova 
— Constructorul Brăila.

FEMININ

ta
localitate, 
implicații 
sînt cele 
localnica

trei 
deosebit 

meciul 
Dlnamo» 

atrage

1. DINAMO
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

• A pierdut 
zentare.

Penicilina 
Univ. Timiș. 
Chimpex 
Știința Bacău 
Farul
Univ. Craiova 
C.S.U. Galați 
Rapid
Maratex 
Voința*
LEJ.S.

DESFĂȘURARE
a venit Intr-o zi și m-a i 
să-1 iau șl pe el pe pîrtie. 
insistat, mi-a ținut calea, 
arătat ce schiuri faine are. 
luat, desigur—

— Și v-a convins că H 
schiul—

— M-a convins 7 M-a

place
___ ___________ ___ uluit ! 

Spiridușui luneca pe tălpice de 
parcă s-ar fi născut__________ e_
p ici oare !

Prof. Popițan n-a
greșit. Puștiul, ghemotocul, 
ri dușul — pe nume f

cu ele in

anticipat 
—spi- 

ri dușul — pe nume Ștefan 
Orban — avea să fie, într-adevăr, 
primul la categoria copii, cam
pion al orașul ill In cadrul „Da- 
ciadei" de iarnă.

★
Nota 10 pentru clștigători, pen- 

tru premiați (prea mul ți pentru 
a-i menționa pe toți) și convin
gerea că asemenea 
vor continua, 
amendament, cu 
atenție față de 
concurențl, față 
triei, care ar dori ca, mai întîi, 
să participe la cursuri de ini
țiere. Părinții ne-au transmis 
această sugestie, și noi o con
semnăm. cu credința într-o îm
plinire apropiată...

concursurl 
Poate, cu un 
o și mai mare 
cei 
de

mai mici 
șoimii pe

un

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15 

joc

15
13

9
9
9
8
8
7
7
2
2
1
prin

0 45: 8 38 
40:14 38 
30:23 24

24
24
23
23
22
22
17
14
18

2
6
6
6
7
7
8
8

13
13
14

31:24 
31:25 
32:23 
31:29 
32:30 
27:35 
18:40 
11:41
9:44
nepre*

MASCULIN

1. DINAMO 15 14 1 44 9 29
2. Explorări 16 13 3 42 13 29
3. Steaua 14 14 0 42 7 28
4. Tra eterul 15 10 5 34 20 25
5. Delta 16 5 11 22 26 21
6. Viitorul 14 6 8 23 27 20
7. Univ. Craiova 15 5 10 24 37 29
8. Rapid 15 5 10 23 36 20
9. C.S.M. Suceava 15 5 10 19 34 20

10. Poht. Timiș. 15 5 10 20 36 29
11. Constructorul 15 4 11 18 36 19
12. „U- Cluj-Nap. 15 4 11 16 36 19

De la C.N.E.F.S.
Legitimațiile de intrare 

la competițiile sportive 
eliberate de C.N.E.F.S., cu 
viza pentru anul 1977, iși 
încetează valabilitatea la 
data de 15 martie 1978.

Eliberarea legitimațiilor 
pentru anul 1978 a început 
Ia 1 februarie 1978 și se 
face Ia sediul C.N.E.F.S., 
de la Complexul sportiv 
„23 August".



Pregătirile pentru retur — In spiritul ciigcnțcl și responsabilității

„CINE NU ALEARGĂ NU E FOTBALIST
Șl NU VA ÎMBRĂCA TRICOUL LUI F.C. BIHOR 1

DE-AM AVEA MAI

Lotul fotbaliștilor de la F.C. Bihor și-a făcut pregătirile pentru noul sezon în citeva etape. Mai întîi la Oradea, timp de trei zile, după 9 ianuarie, cînd au fost reluate antrenamentele sub forma unor exerciții ușoare, de reacomodare la efort. Apoi, timp de o săptămînă, orădenii au... înotat prin nămeții de la Stina de Vale, desăvîrșin- du-și pregătirea fizică generală ; ei au continuat la Băile Felix unde, pe traseul crosului balcanic, s-au luat la întrecere cu cronometrele și cu terenul accidentat.— Prin ce credeți că se va materializa, o dată cu reluarea activității competiționale, această muncă ? l-am întrebat pe antrenorul Ion Reinhardt.— Dacă jucătorii vor fi atenți cu ei înșiși, pentru ca acumulările rezultate cu prilejul acestor antrenamente să nu se scurgă pe alte căi, cred că F.C. Bihor va fi una dintre echipele cele mai bine pregătite din punct de vedere fizic. Altfel, munca noastră va fi în van. înseamnă că nici ei nu se vor mai numi fotbaliști, și nici eu antrenor...— Ați avut și jucători au lucrat mai reținut ?— Au fost. La început, le-am spus : „Dragii mei, ați fi șahiști, ar trebui să lipiți de masă ; dar voi sinteți fotbaliști și trebuie să alergați. Cine nu aleargă nu e fotbalist și nu va îmbrăca tricoul Iui F.C. Bihor*. Și m-au ascultat.Tehnicianul orădean a ținut să facă și cîteva clasificări privind modul în care au lucrat in această perioadă jucătorii săi. în fruntea tuturor, Mircea Marian. După el, Lucaci și Lupău. A fost citat și Kun II, mai dăruit muncii decît altădată.Dar iată și alte opinii asupra pregătirilor : Lucaci : „Niciodată, și sint ani de cînd port culorile echipei, in nici o iarnă nu s-a muncit atit de mult ca

căreDar dacă stați

de dala asia. Sint sigur că rezultatele se vor vedea în campionat* ; Bigan : „Ne lipsea pregătirea fizică, după cum s-a constatat și astă toamnă. Fostul antrenor, V. Blujdea, a fost prea blind cu noi la pregătirile efectuate înaintea sezonului trecut. Pe cînd tovarășul Reinhardt impune... Nu se Iasă... fentat*.Din 28 ianuarie, F.C. Bihor a revenit la Oradea unde antrenamentele au continuat cu aceeași intensitate, crescind însă ponderea lucrului cu mingea. „Numai că ne-am lovit de lipsa unui teren corespunzător. Pe cel gazonat nu se putea intra, cel cu zgură nu era nici el utilizabil, așa că trebuia să plecăm cu autocarul în județ în căutarea unui teren. Cele mai multe antrenamente le-am făcut pe cel din comuna Sîntion, mai bun ca acela din Oradea*, ne-a spus antrenorul secund AI. Muta.Greu de admis o asemenea Situație. Să sperăm că doleanța va fi notată și rezolvată de conducerea clubului.Pentru retur roș-albaștrii se bazează pe lotul obișnuit La pregătiri au fost prezenți Albu, Vidac, Z. Naghi, Lucaci, Po- povici, Bigan, Naom, M. Marian, Ghergheli, Petrovici, Kun II, Lupău, Florescu, Fildan, C. Georgescu și Gh. Dumitrescu, transferat în toamnă de la F.C. Argeș. S-a renunțat la Dragoș, Stoica și Schwartzman, care vor fi transferați la alte echipe din Oradea, Suciu s-a înapoiat la centrul de copii și juniori, lotul fiind completat cu juniorii Horvath și Pato, alături de care va activa din nou Kiss, de la Voința, element crescut tot în „grădina* F.C.-ului. speră ca C. Georgescu să refacă total după operația menise suportată în toamnă să-și reia locul în echipă.De aceeași părere este și Ovidiu Bălăneanu, mediculchipei („singura problemă pur medicală în perioada pregătiri-

lor a fost recuperarea lui Georgescu*) care ne-a mai declarat : „Și la F.C. Bihor am avut cazuri de jucători care au uitat să ducă o viafă cumpătată in perioada celor două jumătăți de campionat. De pildă, Gh. Dumitrescu s-a prezentat cu un surplus de 6 kg (!)• In schimb Kun II, Bigan, Albu, Lucaci sau Kiss n-au avut nici măcar 100 de grame în plus*Pînă la 31 ianuarie, cînd F.C. Bihor a plecat intr-un turneu de trei jocuri în Siria, orădenii efectuaseră 42 de antrenamente și disputaseră un joc : 3—1 cu F.C. Brăila. - - - •antrenamente verifica, în afara turneului din Orientul Apropiat, în meciurile cu V.S.S. Kosice (9 februarie), Stal Mielec (12 februarie), ambele la Oradea, și cu U.T^, la Arad (16 februarie). Trei zile mai tîrziu, se vor alinia pe stadionul din Zăvoiul vîlcean pentru meciul din Cupa României, cu Chimia.Un debut pe care iubitorii fotbalului din Oradea H doresc mai bun decit startul din toamnă-.

Cele. deprinse la orădenii le vor

Mkcea TUDORAN

După

g

g

Știa el ce știa Viorel Mateia
nu cînd — cu o săptămînă în 
urmă, înaintea meciului amical 
pe care F.C. Baia Mare urma 
să-l susțină cu Steaua in fieful 
acesteia — ne spunea, printre 
altele : „Nu mă pot pronunța 
asupra rezultatului, dar sint con
vins câ echipa mea va produce 
o buna impresie**. Infatuare pro
prie antrenorului tînăr î Nu. Op
timismul lui Mateianu avea sâ 
găsească, pe parcursul celor 90 
de minute, acoperire m jocul 
gindit și plin de vigoare al băi- 
mârenilor, un joc întrunind tră
săturile fotbalului mo
dem. Cum subliniam 
și intr-un recent arti
col, intr-atit de net și 
de dar și-au dominat 
băi mă renii adversarul
incit suporterii drn 
Ghencea au sfîrșit 
prin a aplauda generos __ __
derui seriei a 3-a din eșalonul 
secund.

Conștienți de faptul câ, dumi
nică, se petrecuse ceva cu for
mația Steaua, ceva similar cu 
un rezultat-accident dacă ne re
ferim ta proporțiile scorului, sim
țeam din partea lui F.C. Ba-a 
Mare nevoia unei confirmări. Și 
am avut-o miercuri cind — deși 
avizată de acel 4-0, realizat de 
divizionara B in dauna Stelei — 
D*namo n-a reușit mai mult de
cît un egal și acesta grație ți
nui penalty I In zadar, ambiția 
din partea campioanei en titre, 
dornică parcă să-și răzbune co
lega dm ,,A", în zadar pressin- 
gul și marcajul efectuat de di
na mov iști. F.C. Baia Mare n-a 
putut fi infrîntâ, ea repetind, în 
mare măsură, jocul de apreciată 
factură la tcate capitolele.

pe li

MULțl
„Nimic nu este mai practic de

cit o bună... teorie", spunea ș> 
Mateianu, deunăzi, cu prilejul u- 
nei convorbiri menită să stabi
lească „secretul" succeselor ob
ținute de antrenor împreună cu 
formațiile Progresul și F.C. Baie 
Mare, care, să ne amintim. Ic 
ora întîlnirii cu tînârul antrenor 
ocupau în clasamente locurile 18 
și respectiv 17.

„La început n-a fost simplu de
loc, — își reia Mateianu ideea.
Zi de zi, disecam pînă la cel 
mai mic amănunt concepția noas
tră, schemele noastre. Cînd cre

deam câ totul e clar, 
trebuia s-o luăm de 
la capăt, întrucît, in
tr-un fel, in procesul 
de instruire-antrena- 
ment se cereau puse 
de acord ambele o- 
biective: rezultatul jc- 

duminicâ, dar mai ales

MATEIANU

cului de
PERSPECTIVA".

Ca ți în cazul Progresului, an
trenorul de la F.C. Baia Mare a 
năzuit sâ construiască o echipă
puternică și iată că visul I s-a 
împlinit. „Cred că în primăvară 
F.C. Baia Mare va sări și peste 
atomul hop și va promova in Di- 
vizia A", a ținut să ne mai spu- 
nă Viorel Mateianu." Infatuarea 
tinărului antrenor ? Nu. Optimis- 
mul justificat care-l caracterizea- 
ză, în genere, pe omul priceput, 
muncitor și ambițios.

Cum se vede, jucători talen- 
toți, apți să atingă măiestria <£ 
sportivă, să se exprime în cadrul 
unei echipe „lucrate", există și 
în eșalonul secund.

De-am avea mai mulți... Ma- 
tex? nu I

consfătuirea de la Snagov

G. NICOLAESCU

ANTRENORUL DE LA COPII Șl JUNIORI
Se se de5»
dr.

ȘTIRI, ȘTIRI, ȘTIRI, ȘTIRI, ȘTIRI...
La mijlocul săptămînii, miercuri 

și joi, s-au disputat noi meciuri 
de verificare. Iată rezultatele :

Constructorul Alba Iulia — 
Corvi nul Hunedoara 1—1 (1—1),
F.C. Șoimii Sibiu — Corvinul Hu
nedoara 2—1 (2—1), F.C.M. Reșița
— C.F.R. Timișoara 2—0 (1—0),
Minerul Lupeni — Pandurii Tg. 
Jiu 3—0 (0—0), Petrolul Moinești
— Relonul Săvinești 1—1 (0—1),
Gaz metan Medias — Automeca- 
nica Mediaș 3—1 (0—0), Unirea
Focșani — F.C.M. Galați 1—2 
(1-1).

Mîine : Universitatea Craiova — 
Vldin (Bulgaria), F.C.M. Reșița 
— F.C. Corvinul Hunedoara, S.C. 
Bacău — Petrolul Ploiești, C.S.M. 
Suceava — Politehnica Iași și 
Aurul Brad — Jiul (toate meciu
rile vor Începe la ora 11).

VIOARA ÎNTÎI ÎN FOTBALUL NOSTRU
dar care pina acum a cintat... fals!

PROGRAMUL JOCURILOR 
DE VERIFICARE

Astăzi : Muscelul Cîmpulung 
Dinamo București (ora 15).

Pe terenul Sirena din Capitală : 
„Trofeul liderilor Diviziei B“, du
pă următorul program : astăzi, 
ora 14 : Sirena (Div. C) — Chi
mia Rm. VUcea ; Dra 15,45 : F.C. 
Baia Mare — Gloria Buzău (e- 
chipa a n-a, deoarece formația 
lider în seria I întreprinde un 
turneu în Polonia). Mîine : ora 
11,45 : partida finală ; în deschi
dere (de la ora 10) se întâlnesc 
învinsele din ajun.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NU UITAȚI ! MÎINE DUMINICA
5 FEBRUARIE 1978 — TRAGERE 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES

Extragerea a n-a : 30 59 89 26
83 24 69 85 15

Se atribuie autoturisme „Dacia 
1300". excursii peste hotare pre
cum și ciștiguri in bani — fixe 
(50.000, 15.000 lei etc) și variabile.

NUMAI ASTAZI VA MAI PU
TEȚI PROCURA BILETE S

Tragerea va avea loc la Casa 
de cultură a sectorului 
strada M. Eminescu nr. 
ora 17.

Rezultatele vor fi transmise la 
radio șl 
serii.

Fond total de ciștiguri : 926.000 
lei din care 78.053 led report la 
categoria 1.

Plata cîștigurilor se va tace tn 
Capitală începind din 13 februa
rie pînă la 3 aprilie, In tară a- 
proxlmatlv din 16 februarie pină 
la 3 aprilie 1978 inclusiv, iar prin 
mandate poștale aproximativ din 
16

în analizele prezentate în prima zi a recentului curs de perfecționare a antrenorilor din centrele de copii și juniori de la Snagov, in referatele și lecțiile practice, în dezbaterile care au avut loc pe parcursul celor nouă zile au fost scoase pregnant in evidență numeroasele deficiențe existente pe filiera procesului de depistare și formare ■ a tinerilor jucători. Mai mult ca oricînd, s-au șpus lucrurilor pe nume, n-au mai fost ocolite adevăruri, antrenori și profesori (din școlile cu clase de fotbal) au înțeles că lipsurile nu mai pot fi numărul lor este mare, proliferînd an la an, în loc simțitor. „Tabloul* lor se prezintă, in linii mari, astfel :— efectuarea unei selecții în- tîmplătoare, fără a se recurge la un minimum de teste obligatorii. „Selecția nu constituie incă temelia pe care trebnie să se clădească edificiul" (L. Ia- novscbi). Or, s-a subliniat in repetate rînduri, marele număr de eșecuri în activitatea cu copiii s-au datorat neglijării acestui adevăr elementar ;— instruire necorespunzătoare, departe de cerințele fotbalului actual. „In centrele noastre continuă să sc muncească... infantil" (Șt. Stănculescu). Un antrenor se ocupă de cite două grupe, fiecare cu aproximativ 30 de copii sau juniori. Număr prea mare, conform unei norme prost gîndite ;

cocoloșite, că supărător de parcă de la să se reducă

televiziune în cursul

★
este ultima zi și pentru 

buletinelor la con-
ASTAZI 

depunerea 
cursul Pronosport din 5 februa
rie 1978.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 
DIN 29 IANUARIE 1978

Categoria 1 : 
37.037 
9.524 
3.236
1.094 lei 
200 lei ;
100 lei.

2,25
lei ; categoria 

lei ; categoria 
lei : categoria 

categoria 
categoria 6

de 37.037 lei a revenitCiștigul 
participantului IULIAN SUCHO- 
VERSCHI din București.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 3 FEBRUA
RIE 1978

Extragerea I : 74 28 36 58 35 32
57 31 51

2 :
3 :
4 :

5 :
: 2.635,75

variante
8.75

25.75
83,00

407,25

februarie 1978.

SÎMBATA DUMINICA

Au

(m. 
B). 
Ro- 
ca-

de 
(f. 

lăți 
Mobila

„23 August",
' » mu

ATLETISM, 
de lo oro 
nlcipole de

BASCHET.
Io oro 8,30 : Rapid

Ao- 
Co- 
de 

— Galați, 
„Dociadei**

16 Februarie".
Patinoarul „23 

de la ora 9 : Cluj — 
Harghita — Suceava :

16 : București 
în cadoul 

juniori ; de la ora 17,30: 
Bulgaria, meci ami-

Sala „23 August*, 
9 : campionatele mu- 
seniori.

Sala Floreasca, de 
. Cricul (f.

A), I.C.E.D. - Politehnica lași 
(m. A), Politehnica — Mobila (f. 
A), Progresul - Olimpia (f. A) ; 
sala Olimpia, de la ora 9,15 : 

. C.Ș.B. - Carpați Sf. Gheorghe 
(f. B), Carpati (fostă IPROMET) 
- URBIS (m. B).

BOX. Sala clubului Grivița Ro* 
șie, de la ora 10 : gală în ca
drul „Cupei

HOCHEI.
gust-, 
vasna, 
la ora 
meciuri 
pentru 
România 
cal.

ATLETISM. Sala „22 _*._3
de la ora 16 : campionatele 
nicîpole de seniori.

BASCHET. Sala Floreasca, 
la ora 15 : Rapid — Crișul
A) , I.C.E.D. - Politehnica
(m. A), Politehnica ___
Satu Mare (f. A), Progresul 
Olimpia (f. A) ; sala Politehni
ca, de la ora 18 : Academia
militară — Electrica Fieni
B) , Politehnica II — P.T.T. (f.

BOX. Sala clubului Grivița 
șie, de la ora 18 : gală în 
drul ,,Cupei 16 Februarie".-

HOCHEI. Patinoarul „23 
gust", de îa ora 9 : Clu
Harghita, București — Sucoc._ , 
de la ora 10 : Covasna — Galați, 
meciuri în cadrul „Daciadei" 
pentru juniori ; de Ic ora 17,30: 
România — Bulgaria, meci ami
cal.

VOLEI. Sala Dinamo, ora 17 : 
Dinamo - I.E.F.S. (f. A).

— volum insuficient formării cu succes a unor jucători de valoare. S-a arătat că nu se vor putea obține rezultatele dorite, dacă nu se va ajunge la minimum 800 de ore anual. „Noi n-ar trebui 
să avem zi liberă. Pentru că numai de noi depinde mărirea numărului de antrenamente, al orelor de pregătire" ff. Voica) ;— lipsa unei pregătiri diferențiate (controlate atent) pe grupe de vîrstă. Nu se ține cont de dezvoltarea morfo-fiziologi- că a copiilor, la grupa 14—15 ani pierzîndu-se multe talente. Aceasta se datorează și faptului că majoritatea centrelor nu sint încadrate cu medici. „Eu sint de șase ani la F.C. Brăila și in tot acest timp n-am avut un medic care să ne ajute" (V. Coteț) ;— sincope pe „traseul" cen- tru-școală-familie, mărul discordiei fiind bugetul de timp. Problemă larg dezbătută și rezolvabilă doar prin „cointeresarea profesorilor din școli' șor), tre F.R.F. și M.E.I." Țițeica) și „încrederea lor. in antrenorii care de pregătirea copiilor Fernbach) ;— inexistența unor ții adecvate la toate categoriile de vîrstă. Mai ales la grupele mici, 12—13 și 14—15 ani „cind copiii trebuie să joace, să joace mult, să afle toate secretele mingii de fotbal" (Fr. Fabian) ;— baza materială precară. „Noi, la Tg. Mureș, nu avem decit un teren de zgură și nici acela în exclusivitate" (T. Bo- roș). în aceeași situație se află marea majoritate a celorlalte centre. 90 la sută din copiii și juniorii acestor unități se pregătesc pe terenuri cu zgură și acelea prost îngrijite !Acestea au format o categorie de probleme. Au mai fost și altele dezbătute în cele nouă zile ale cursului. S-a vorbit mult despre : educarea tinerilor jucători, eficiența taberelor organizate în vacanțele școlare, fluctuația antrenorilor din centre, greutățile intîmpinate în promovarea unor juniori, trucarea unor rezultate și substituirea de jucători în competiții, folosirea de către cluburi a fondurilor destinate juniorilor în alte scopuri, bagajul redus de cunoștințe al unor antrenori, orele necorespunzătoare la care se dispută meciurile juniorilor și încă multe, multe altele.Iată deficiențe care au frinat ani la rînd și continuă să încetinească procesul de formare a unor jucători de tip nou, care

general de muncă

ff. Stoi- „coîaborare fructuoasă în- (prof. M. părinți- se ocupă lor" (A.competi-

să facă fa(ă cerințelor din ce in ce mai mari ale fotbalului de performanță. In ultima vreme, federația — cea care finanțează aceste centre — a trecut la luarea unor măsuri de mult așteptate. Cîțiva antrenori incompetenți au fost înlăturați din centre. Alții au fost sancționați și avertizați în mod serios să-și schimbe atitudinea față de munca pe care s-au angajat s-o desfășoare.în penultima zi a cursului de la Snagov, președintele forului de specialitate, Anghel Paras- cbiv, a ascultat cu atenție toate problemele ridicate de antrenori, subliniind că actuala stare de lucruri nu mai poate dăinui, că „subiectele" eșalonului speranțelor vor fi pe larg dezbătute în Comitetul federal. S-a a- firmat, printre altele, că :• federația va căuta să oblige cluburile pentru ca acestea să acorde sprijinul material necesar instruirii copiilor și juniorilor ;• vor fi înlăturați toți acei antrenori care nu au chemare pentru o astfel de activitate, în timp ce acei care vor obține rezultatesați într-o mare ; bune vor fi cointere- măsură tot mai
făcute toate efortu- mai buna organiza-• trebuie rile pentru re a centrelor, pentru ca acestea să devină veritabile școli de fotbal în județele țării :• în angrenajul fotbalului nostru, antrenorul care se ocupă de depistarea, instruirea si educarea tinerilor jucători ESTE ' NECESAR SA FIE CONSIDERAT VIOARA ÎNTÎI.Intenții lăudabile pe care le-am dori, cit mai repede, transpuse în fapte. Marile probleme ale eșalonului copii-ju- niori au mai fost dezbătute și cu alte prilejuri, dar măsurile de fond, cele care să ducă în- tr-adevăr la impulsionarea cit mai rapidă a activității din pepinierele fotbalului S-AU LĂSAT CAM MULT TIMP AȘTEPTATE. , Și rezultatele s-au văzut și continuă să se vadă. Mai ales atunci cînd echipele noastre îsi măsoară puterile cu cele de peste hotare.

Laurentiu DUMITRESCU
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ȘEDIMTA COMUNĂ A COMITETULUI POLITIC EXECUTIV
Al C.C. Al P.C.R., A BIROULUI PERMANENT 

AL CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE
Șl SOCIALE Șl A CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

„Internaționalele” de tenis de masă ale României

CAMPiONI MONDIALI Șl EUROPENI 
VOR EVOLUA LA BUCUREȘTI

9

(Urmare din pag. 1)tractuale de plan, cu posibilitățile de care dispune economi* noastră națională. Comitetul Politic Executiv a criticat, totodată, unele lipsuri în activitatea consacrată producției pentru export și in munca Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale de valorificare in condiții optime a mărfurilor românești pe piețe internaționale.Pornind de la neajunsurile manifestate in 1977. Comitetul Politic Executiv a stabilit sarcinile ce revin ministerelor, celorlalte organisme economice, organizațiilor de partid județene, consiliilor populare, conducerilor întreprinderilor, organizațiilor de partid, de masă și obștești, tuturor oamenilor muncii, in lupta pentru realizarea prevederilor planului pe 1978, a obiectivelor cincinalului, a hotăririlor Congresului al XI-lea.Comitetul Politic Executiv subliniază că în centrul atenției organelor și organizațiilor de partid, ministerelor, întreprinderilor, trebuie să stea înfăptuirea obiectivului enunțat in Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului — și anume trecerea de la acumulare* cantitativă 1* o calitate nouă, superioară, realizarea unor schimbări pozitive radicale in organizarea și conducerea întregii economii, în valorificarea superioară și creșterea e- ficienței producției materiale. In scopul înfăptuirii acestui obiectiv, de importanță hotări- toare pentru economia națională, este necesar să se acționeze cu toată hotărirea pentru realizarea, paralel cu producția fizică, a tuturor indicatorilor calitativi ai planului, pentru sporirea producției la 1 #0* lei fonduri fixe prin folosirea intensivă a capacităților și valorificarea la un nivel tehnic înalt a materiilor prime și materialelor. Totodată, va trebui acționat mult mai energic pentru creșterea productivității muncii și reducerea costurilor de producție prin mecanizarea și automatizarea proceselor de producție, modernizarea dotării tehnice și perfecționarea tehnologiilor de fabricație, pentra diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, pentru a- plicarea rapidă in producție a progresului tehnic și științific și organizarea, pe baze științifice, a producției și muncii, intensificarea eforturilor pentru valorificarea superioară a materiilor prime de care dispunem este îndatorirea esențială a tuturor celor ce lucrează în economia noastră, de aceasta depinzind sporirea venitului național, ridicarea gradului de civilizație al țării.Rezultatele obținute in prima lună a acestui an scot in evidență faptul că există toate condițiile pentru îndeplinirea cu succes a prevederilor planului pe 1978, an hotărîtor al cincinalului, care marchează o etapă nouă în Înfăptuirea politicii de industrializare socialistă și dezvoltare a agri
ECHIPA de hochei a României 

a susținut un meci amical la 
Fredrikstad, în compania repre
zentativei Norvegiei. Meciul s-a 
încheiat la egalitate : 2—2 (1—1, 
0—0, 1—1). Au marcat : Saetring 
(min. 6) și Oesterdahl (min. 41) 
pentru gazde, respectiv Tureanu 
(min. 11) șl Axinte (min. 60). 
Al doilea meci are loc astăzi.

★
JUCIND în localitatea Cheb 

(Cehoslovacia), selecționata de 
handbal feminin a României a 
întrecut cu 14—13 (10—5) selec
ționata Ungariei. Alte rezultate 
din acest turneu : Cehoslovacia 
— U.R.S.S. 17—15 (10—11) ;
R. D. Germană — Polonia 18—14 
(8-5).

★
ÎN ETAPA a doua a returului 

sferturilor de finală ale C.C.E. 
la baschet feminin au fost în
registrate rezultatele : GRUPA 
A : Minior Pernik — Steaua 

culturii, in creșterea și modernizare* forțelor de producție pe baza cuceririlor revokiției tehnico-științifice — condiția esențială » progresului continuu, economie și social, al țării, * mersului înainte *1 societății, * ridicării nivelului de bunăstare și civilizație al întregului popor.Comitetul Politie Executiv își exprimă increderea că organele și organizațiile de partid, comuniștii, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul popor, vor face totul pentru îndeplinire» integrală, și in condiții de eficiență sporită, * sarcinilor de plan pe 1978, * angajamentelor asumate, pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite in programul suplimentar, pentru transpunere* neabătută in viață a hotăririlor Congresului ai Xl-le* și ale Conferinței Naționale ale partidului, care deschid națiunii perspectiv* luminoasă a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării spre comunism.Comitetul Politie Executiv a stabilit să se dea publicității Comnicatul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, Comitetului de Stat al Planificării și Direcției Centrale de Statistică cu privire la îndeplinirea Planului național unic al Republicii Socialiste România pe anul 1977.
la continuarea ședinței, Comitetul Politic Executiv a dezbătut și aprobat unele propuneri făcute de secretând general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. privind îmbunătățire» Legii retribuției.Pornind de la necesitate* perfecționării continue * relațiilor socialiste de producție, de la calitate* de proprietari ai mijloacelor de producție a oamenilor muncii, de. la principiile socialiste de repartiție a venitului național, tovarășul Nicolae Ceaușescu a propus introducerea sistemului participării celor ce muncesc la beneficiile întreprinderilor. Astfel, în raport cu aportul la îndeplinirea și depășirea planului producției fizice, la sporirea beneficiilor întreprinderii, precum și în raport cu vechimea în muncă in întreprinderea respectivă, personalul muncitor va primi, în afara retribuției tarifare, o parte din beneficiul obținut de unitatea respectivă. Această participare a fiecărui om al muncii la beneficiu nu va mai fi limitată Ia trei retribuții anual. Pe această cale se realizează legarea și mai strinsă, nemijlocită, a veniturilor fiecăruia de activitatea concretă și rezultatele ei, de contribuția la îndeplinirea sarcinilor întregului colectiv. Acest sistem urmează să se aplice și în domeniul cercetării științifice, legînd veniturile cercetătorilor de rezultatele aplicării în producție a roadelor muncii lor.Comitetul Politie Executiv a adoptat, de asemenea, propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu de introducere a modalității de participare a oamenilor muncii și 1* beneficiile obținute de întreprinderi in realizarea exportului. Pentru îndeplinirea și

DIN ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ

roșie Belgrad 72—63 <35—25),
Clermont University Club — 
Spartacus Budapesta 76—55 (42—
16). Clasament : 1. Minior 7 p, 
2. C.U.C. 7 p, 3. Steaua roșie 6 p, 
4. Spartacus 4 p. GRUPA B : 
Real Celta Vigo — Sparta Praga 
54—61 (29—30), I.E.F.S.-IAC. 2 —
GEAS Sesto San Giovanni 59— 
57. Clasament : 1. Sparta 8 p, 2. 
GEAS Sesto 6 p, 3. I.E.F.S.-LiC* 
2 6 p, 4. Real Celta 4 p.

★

FORMAȚIA de volei masculin 
Explorări Baia Mare a obținut 
a doua victorie în cadrul turne
ului de la Schwerin (R.D.G.), 
întrecînd echipa secundă S.C. 
Traktor din localitate cu 3—0 
(4, 4, 3). Alte rezultate : S. C. 

depășirea sarcinilor producției destinate exportului, pentru desfacerea in bune condiții a acesteia pe piața externă, pentru contribuția concretă la creșterea cursului de revenire a monedei naționale, întreprinderile vor vrimi o parte din beneficiile in valută urmind ca aceasta să fie destinată organizării excursiilor in străinătate ale muncitorilor. Aceasta va duce la cointeresarea directă a oamenilor muncii din întreprinderi, ea și a cercetătorilor, la eforturile pentru dezvoltarea continuă a exportului.S-a adoptat, de asemenea, propunerea ca unele fonduri pentru cheltuielile sociale din bugetul de stat să fie repartizate întreprinderilor economice, astfel incit personalul muncitor să simtă in mod direct avantajele oferite de societatea noastră, ca rezultat al activității lor pentru sporirea avuției socialiste. In acest context urmează ca întreprinderile să primească fonduri pentru construcția de locuințe necesare personalului muncitor ; ele vor putea construi locuințe fie in regie proprie, fie prin unitățile' de construcții ale consiliilor populare.Comitetul Politic Executiv a stabilit să se ia măsuri ea in viitor să se treacă la calcularea retribuției in funcție de producția netă, fizică, realizată și livrată, intrucit producția globală, pe baza căreia se calculează acum retribuția, nu permite o justă eomensurare a contribuției fiecăruia la creșterea venitului național. Au mai fost adoptate 
și alte hotăriri de modificare a Legii retribuției.îmbunătățire* Legii retribuției, precum și măsurile prevăzute pentru creșterea mai accentuată a nivelului de trai al populației in cincinalul 1976 — 1980 constituie o nouă și puternică dovadă a grijii permanente a partidului și statului nostru pentru* ridicarea condițiilor de viață, a gradului de civilizație al întregului popor, inscriindu-se in politica generală a partidului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Comitetul Politic Exeentiv își exprimă convingerea că aplica
rea consecventă a principiilor de retribuire in spiritul eticii și echității socialiste va stimula capacitățile creatoare ale tuturor oamenilor muncii din patria noastră — români, maghiari, germani și de alte naționalități — care vor acționa cu și mai multă energie pentru a pune în valoare marile posibilități ale economiei noastre, asigurind îndeplinirea in cele mai bune condițiuni a sarcinilor economice pe acest an și pe intregnl cincinal și, pe această bază, ridicarea bunăstării întregului nostru popor.Comitetul Politic Executiv a hotărit ca modificările la Legea retribuției să fie supuse dezbaterii publice.In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a soluționat, de asemenea, probleme curente ale activității de partid și de stat.
Traktor — Dynamo Berlin 3—0 ; 
Slavia Sofia — S. C. Leipzig 3—1.

★
CAMPIONATELE mondiale de 

schi alpin au continuat vineri la 
Garmisch Partenkirchen cu des
fășurarea probei feminine de 
slalom special. Vctoria a revenit 
sportivei austriece Lea Solkner 
(19 ani). Pe locurile următoare : 
Pamela Behr (R.F.G.), Monika 
Kaserer (Austria). Au urmat in 
clasament Perrine Helen (Fran
ța), Fabienne Serrat (Franța), 
Hanni Wenzel (Liechtenstein), 
Lise Marie Morerod (Elveția).

★
PROBA individuală masculină 

din cadrul campionatelor euro
pene de patinaj artistic, de la 
Strasbourg, a fost ciștigată de

între 10 și 12 februarie. Palatul Sporturilor și Culturii din Capitală va găzdui o manifestare sportivă de interes major — Campionatele internaționale de tenis de masă ale României. Prin data bine aleasă de federația noastră, „internațio- nalele“ României reprezintă ultimul mare concurs dinaintea europenelor" de Ia Duisburg (9—19 martie), oferind federațiilor interesate prilejul de a-și verifica efectivele și a stabili formațiile într-o companie selectă, în fruntea căreia se află, fără îndoială, reprezentativele R. P. Chineze, țara care a câștigat marea majoritate a titlurilor la campionatele mondiale, ca și la alte mari concursuri internaționale desfășurate în 1977. Așa se și explică înscrierea unui important număr de reprezentative europene, unele din țâri cu jucători bine cotați pe plan continental și mondial.„Internaționalele" României reunesc 14 reprezentative naționale, înscrise după cum urmează : R. P. Chineză (2 echipe masculine și 2 feminine), Franța (2 m + 1 f), Iugoslavia (2 m + 2 f), R. F. Germania (1 m + 1 O, Ungaria (1 m+1 f), Cehoslovacia (1 m + 1 f). Polonia (1 m + 1 f), Bulgaria (1 m + 1 f), R. D. Germană (1 m + 1 f). Danemarca(1 m + 1 f), Australia (1 m), R.P.D. Coreeană (1 f) și U.R.S.S. (1 m + 1 f, selecționate ale cluburilor din Moscova). Țara noastră a înscris 3 echipe masculine și 3 feminine.Vor fi prezenți la București 4 campioni mondiali „en titre": Lien Ke-lian (R. P. Chineză) — echipe și dublu masculin. Secretin și Birocheau (Franța) — dublu mixt și Pak Yong Ok (R.P.D. Coreeană) — dublu feminin. Maria Alexandru este deținătoarea a două titluri mondiale la dublu feminin. Chinezoaica Chan Li a fost finalistă a „mondialelor" de la Calcutta și Birmingham, Stipancic-Pala- tinus (Iugoslavia) sînt campioni europeni la dublu mixt, iar
în concursul de sală de la Budapesta

ILEANA SILAI-440,7 LA 1500 m!în ziua a doua a concursului atletic pe teren acoperit de la Budapesta, Ileana Silai a ciști- gat proba de 1500 m cu un timp foarte bun — 4:10,7, cea mai bună performanță mondială a acestui început de sezon indoor. Rezultatul Ilenei Silai — aflată la prima cursă de 1 500 m în sală ! — reprezintă, totodată, a doua performanță
TINERII BOXERI ROMANI 

ÎNVINGĂTORI ÎN ALGERIAîn cadrul pregătirilor pe care le face in vederea participării la campionatele europene de box pentru tineret, din luna iunie, lotul național a întreprins un turneu în Algeria. La întoarcere, antrenorul emerit Teodor Niculescu ne-a declarat următoarele : „Ne-am pregătit timp de două săptămîni, împreună cu cei mai buni boxeri algerieni, Ia baza sportivă din orașul Oran. Făceam zilnic cite două antrenamente, sarcina
Jan Hoffmann (R. D. Germană). 
In vlrstă de 22 de ani, originar 
din Karl Marx Stadt, Jan Hoff
mann a totalizat 188,10 p, fiind 
urmat în clasamentul final de 
Vladimir Kovalev (U.R.S.S.) —
186,48 p, Robin Cousins (An
glia) — 185,98 p, Igor Bobrin 
(U.R.S.S.) — 181,16 p, Iuri Ovcl- 
nikov (U.R.S.S.) — 179,90 p șl
Mario Liebers (R. D. Germană) 
—177,18 p. In proba de dans, 
după executarea figurilor Impuse, 
conduce perechea sovietică Irina 
Moiseeva — Andrei Mlnenkov, 
cu 101.40 p.

★

TRADIȚIONALUL tumeu de 
șah de la Wijk aan Zee (Olan
da) a fost cîștigat de Lajos Por- 
tisch, care a totalizat — 8 p 
din 11 posibile. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Viktor Kor- 
cinoi — 7% p, Ulf Andersson — 
6V2 p, Hans Ree șl Jan Timman 
— cîte 6 p, Oscar Panno — 5V2 p. 

numeroși jucători și jucătoare se regăsesc în cel mai recent clasament valoric mondial, alcătuit pe baza performanțelor realizate in anul trecut, după cum urmează : fete — Chan Li— locul 2, Hirschmiiller — 8, Maria Alexandru — 14, Ri Song Suk — 17, Palatinus — 21, Ber- geret — 23, Hendriksen — 37, Eva Ferenczi — 39 și Thiriet — 40 ; băieți : Lien Ke-lian — 3, Secretin — 6, Stipancic — 15, Leiss — 19, Kosanovici — 29, Karakasevici — 30 și Martin — 31.Așadar, participare valoroasă, garanție că vom asista la întreceri tari, în care se vor confrunta diferite stiluri și „școli". Jucătorul cel mai complet și mai spectaculos este considerat Lien Ke-lian, la fel de bun atacant și apărător. El a atins, după părerea specialiștilor, un nivel excepțional, lovind din toate pozițiile și „sco- țînd“ incredibil, acționînd magistral de lingă masă, ca și de la 4—5 metri de ea.. Ca și ungurul Kreisz, el are pe cele două fețe ale paletei materiale diferite, care imprimă mingii— în atac sau apărare — direcții, viteze și efecte diferite, greu previzibile.Vom urmări la București doi jucători care reactualizează a- părarea : același Kreisz (3—0 cu Secretin !) și francezul Martin, cîștigatorul probei de simplu la „internaționalele" Ungariei. Iugoslavul Karakasevici este singurul european cu pri- ză-toc „asiatică", după cum între jucătorii chinezi se află și adepți ai prizei „europene".Se va juca pe 12 mese „Sigmar", cu mingi japoneze „TSP- Astol" agreate la toate marile competiții. în corpul de arbitraj, o premieră : două brigăzi străine, din Iugoslavia și Cehoslovacia, alături de cei mai buni arbitri români din întreaga țară.Să încheiem cu mențiunea că elevii vor avea intrarea gratuită.
Mircea COSTEA

românească a tuturor timpurilor, prima, 4:10,2, fiind stabilită anul trecut, tot la Budapesta, de Natalia Mărășescu.Alți doi atleți români au terminat învingători în a doua reuniune a concursului : Dumitru Iordache 7,61 m la săritura în lungime și Nlchifor Ligor 5,00 m la săritura cu prăjina.

conducerii lor revenind, pa rînd, cîte o zi, antrenorilor români, adică mie și lui Gabriel Pometcu, și antrenorilor algerieni. A fost un util schimb de experiență, mai ales dacă ținem seama de faptul că printre tehnicienii care îi instruiesc acum pe pugiliștii din Algeria se află și 5 antrenori cubanezi. Pregătirea comună s-a încheiat cu o gală desfășurată în Sala sporturilor din Oran. Tinerei noastre echipe i-a fost opusă reprezentativa de seniori a Algeriei. Două indisponibilități de ultim moment au determinat gazdele noastre să nu prezinte sportivi la categoriile se- mimuscă și mijlocie mică. în fața unui public numeros, peste 4000 de spectatori, boxerii români au cîștigat cu 6—3, cea mai bună comportare avînd-o Ștefan Imbre și Ilie Captari, învingători în fața unor adversari redutabili. Iată rezultatele tehnice, în ordinea categoriilor: D. Radu b.p. Beriah ; Gh. Ne- goiță p.p Kebail ; M. Fulger b.p. Abeldhamid ; C. Ghindâ- oanu p.p. Laroussi ; D. Vilcu p.p. Dtelat ; St. Imbre b.p. Ab- delmhmaria : M. Pascal b.p. Hadjoui; I. Captari b.ab. 1 Khe- mall : M. Grigoraș b.p. Maoui. Așteptăm ca boxerii algerieni să ne întoarcă vizita, pentru o pregătire comună în țara noastră, în luna iulie".
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