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Jucători din 13 fori la start

AZI, FINALELE PROBELOR PE ECHIPE
@ Sportivii din R. P. Chineză prezenți în ambele finale 
® Formația feminină a României învinsă în semifinale

Valoarea scontată a campio
natelor internaționale de tenis 
de masă, găzduite de Pala
tul sporturilor și culturii, a 
fost din plin confirmată din 
prima zi, cînd au început pro
bele pe echipe. în gala de di
mineață, de pildă, meciurile 
Iugoslavia II (Kosanovici, Ka- 
linicî, Iuhasz) — Franța I (Se
cretin, Birocheau, Martin), 
scor : 5—3 — la masculin ;
R. P. Chineză II (Yen Kuai-li, 
Li Min) — R. P. D. Coreeană

țați, trei modificări : prezența 
campioanei mondiale Pak 
Yong Ok (R. P. D. Coreeană), 
introducerea unei a patra for
mații-. masculine românești (Si- 
mion Crișan, Dănuț Badea și 
Zsolt Bohm) datorită absenței 
echipei R. P. Chineză II, pre
cum și neprezentarea Austra
liei. România IV a pierdut par
tida cu formația R. D. Germane 
cu 4—5, fiind pe cale să reali
zeze o surpriză. Crișan a obți
nut trei victorii și Zsolt Bohm

și Moraru — 1 v, făcînd un fel 
de încălzire mai tare ; Româ
nia II — Ungaria 2—5. Firănes- 
cu a cîștîgat la Molnar și Ro- 
manesen la Kreisz (victorie va
loroasă), dar asta a fost tot, 
fiindcă nici ei și nici Iosif 
Bohm n-au mai realizat nimic, 
ca urmare a unei evoluții neco
respunzătoare ; România III — 
Iugoslavia I 0—5. Borca și mai 
tinerii săi colegi. Onețiu și N’ea- 
goe, nu au putut face față va
loroșilor Stipancici, Karakase- 
vici și Jurcici.

La fete. România I (">- 
xandru. Mihuț) — Polonia 3—3 
(w.o.), Ferenczi și Păun au al
cătuit formația România II și 
au obținut o frumoasă victorie, 
în calificări, întrecînd Franța 
II, în care au evoluat Bergeret 
(campioană mondială la dublu 
mixt) și Daviaud, cu 3—1. A-

Mircea COSTEA 
Marian GHIOLDUȘ

(Continuare in pag. a 8-a)

Azi și mline, cîteva din cele 
mai pitorești zone ale sporturi
lor de iarnă vor găzdui ample 
și pasionante dispute prilejuite 
de prunele finale pe țară din 
cadrul „Daciadei". întrecerile 
sînt așteptate cu deosebit inte
res de către participanți, hotă- 
rîți să lupte cu dirzenie pentru 
cinstea de a Îmbrăca primele 
tricouri de campioni ai celei 
mai ample competiții naționale; 
organizatorii depun toate efor
turile pentru ca aceste acțiuni, 
cu multiple semnificații, să 
cunoască reușite depline. Iată 
cîteva amănunte privind com
petițiile de azi și mîine.

• în județul Harghita, la fi
nalele întrecerilor de masă la 
sanie și schi-fond, vor fi pre- 
zenți ciștigătorii etapelor jude
țene la aceste discipline, tineri 
care aspiră la afirmare în spor
tul de performanță. Pe pantele 
acoperite din belșug de zăpadă 
din preajma stațiunii Harghita- 
Băi se vor desfășura concursu
rile de sanie pentru categoria 
de vîrstă 10—14 ani, băieți șl 
fete. Primele manșe vor avea 
loc în această dimineață. Ele 
vor continua miine, cind vor fi 
desemnați și campionii.

Un program deosebit de bo
gat va prilejui, pe pîrtiile de la 
Izvorul Mureșului, finala la 
schi-fond, pentru categoriile de 
vîrstă 10—14 ani (băieți și fete), 
14—19 ani (băieți și fete) și 
peste 19 ani. în această dimi
neață, concurenții vor face re
cunoașterea traseelor și ușoare 
antrenamente, iar mîine se vor 
desfășura întrecerile propriu- 
zise. De menționat că tot astăzi, 
la ora 16,30, va avea loc la

Miercurea Ciuc festivitatea da 
deschidere, cu participarea con- 
curenților de la ambele disci
pline. Comandamentul județean 
al „Daciadei" a definitivat cele 
mal mici amănunte organizato
rice încă de miercuri.

• Predealul va fi, de aseme
nea, gazda unor ample acțiuni 
de masă și de performanță cu 
caracter final. Este vorba de 
ultimele întreceri ale etapei fi
nale a concursului de schi și 
probe aplicativ-militare, orga
nizate in cadrul „Daciadei" pen
tru trupele de vinători de 
munte. în același timp, la ni
velul sportului de performan
ță, pe trambulina din spatele 
cabanei Cioplea, se vor desfă
șura finalele concursului de 
sărituri (juniori) și de combi
nată nordică (juniori). Săritu
rile din cadrul combinatei nor
dice sînt programate pe aceeași 
trambulină, iar proba de schi- 
fond pe Poliștoacă.

• Pîrtiile de pe Semenic vor 
cunoaște, în aceste două zile, 
atmosfera unor entuziaste în
treceri în cadrul finalei pe țară 
a concursului național înscris 
sub genericul „Daciadei" pentru 
militarii din Ministerul de In
terne. Participă finaliștii aso
ciațiilor Dinamo la probele de 
schi alpin, fond și ștafetă. No
tăm, în sfîrșit, că în inima A- 
pusenilor, la Cîmpeni, va avea 
loc duminică Festivalul sportu
rilor de iarnă.

Așadar, așteptăm să-i cunoaș
tem pe primii campioni (la 
sportul de masă) ai ediției de 
iarnă a „Daciadei".

Viorel TONCEANU

CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE SENIORILOR
Cc periormante vor ii înregistrate in sala „23 August** ?

Dublul Ferenczi-Păun, victorios 
Cehoslovacia

in meciul România II
Foto : V. BAGEAC

(Pak Yong Ok, Ri Song Suk), 
scor 3—2, la feminin, au consti
tuit veritabile recitaluri, înde
lung aplaudate de spectatori.

Față de participanții anun-

— una. Celelalte formații mas
culine românești au jucat după 
cum urmează : ~
I — U.R.S.S. (Moscova) 5—0. 
Doboși — 2 v, Gheorghe — 2 v

România

Orele 
Orele
Orele

PROGRAMUL DE AZI
8,30—13 : simplu masculin și feminin (tururile I, II și HI)
15-17 : finale ' ’ .........................
17-21 : dublu

Orele 
Orele 
Orele 
Orele

8-13 :
15- 16 :
16- 17 :
17- 20 :

— echipe masculina și feminine 
mixt, inclusiv semifinale

DUMINICĂ
feminin și masculin, inclusiv finaleledublu . . ...................

sferturi de finală — simplu masculin și femir. ■> 3$
semifinale simplu feminin și masculin
finale : simplu feminin, simplu masculin și dublu mixt.

în mod obișnuit, sezonul atle
tic pe teren acoperit are la 
noi, ca piese de rezistență, două 
competiții de anvergură : cam
pionatele naționale de seniori 
și concursul internațional „Cu
pa de cristal". Prima dintre a- 
cestea va avea loc astăzi și 
mîine, în Capitală, sub cupola 
sălii din parcul sportiv „23 Au
gust" ; a doua va fi găzduită 
de aceeași sală, în zilele de 25 
și 26 februarie.

Pentru aceste două importan
te competiții există cîteva tră
sături comune : în afară de fap
tul că prin ele se stabilesc ie
rarhii valorice, întrecerile trebuie 
să-i evidențieze dintre atleții 
noștri, pe cei mai apți să facă 
parte din lotul care va partici

pa, la 11 și 12 martie, la a 
IX-a ediție a campionatelor eu
ropene de sală de la Milano.

Față de aceste considerente, 
cit și de acela — foarte impor-

SENIORI : 60 m : 6,4 s Do- 
rel Cristudor 1974, Claudiu Șu- 
șelescu 1976; 60 mg : 7,7 s Vio
rel Suciu 1972; lungime : 7,92 
m Carol Corbu 1972; triplu : 
16,94 m Carol Corbu 1972; înăl
țime : 2,18 m Șerban loan 1974; 
prăjină : 5,18 m Nichifor Ligor

GIMNASTICA DE DIMINEAȚĂ SI MERSUL PE JOS,a a

FARMACIA TUTUROR VÎRSTELOR Juniorul Adrian Proteasa — favoritul săriturii in înălțime 
Foto : Ion MIHAICA

Ascensorul -— trepte spre sedentarism și obezitate
Prof. univ. dr. doc. OCTAV 

COSTÂCHEL, directorul Insti
tutului de oncologie, personalita
te de seamă a medicinei româ
nești, autor al unor valoroase 
contribuții Ia studiul experimen
tal și clinic al cancerului.(„Dia
gnosticul precoce al tumorilor 
maligne"), iubitor al sportului 
(între altele, mare animator al 
șahului), a răspuns invitației pe 
care i-am făcut-o de a ne acor
da un interviu.

— Pentru început, v-am 
ruga, tovarășe profesor, să 
ne spuneți ce sensuri atri- 
buiți petrecerii timpului li
ber ?

— în linii mari, s-ar desprin
de următoarele trei direcții : 1) 
să cauți să-ți întreții sănătatea 
fără medicamente, adică să 
duci O ACTIVITATE SPORTI
VA MODERATA, sanogenică 
(nu spun sănătoasă, întrucit nu 
există activitate sănătoasă, ci 
creatoare de sănătate, așa cum 
nu există nici activitate bolna
vă, ci patogenică, adică provo
catoare de boală); 2) să te
ocupi de copii și să cauți să le 
creezi și lor deprinderile de 
mai sus ; 3) să te odihnești, 
pentru a putea apoi să-ți înde
plinești toate obligațiile nece
sare edificării societății noi. A-

De vorbă cu

prof. univ. dr. doc.

OCTAV COSTÂCHEL

ceste obligații, cărora le consa
cram aproape jumătate din 
timpul nostru, implică organi
zarea activității in așa fel incit 
ea să se poată desfășura cu bu
ne randamente chiar și în con
diții de suprasolicitare.

— Ce efecte provoacă a- 
ceste condiții de suprasolici
tare ?

— Este cunoscut faptul că ac
tivitățile intense, suprasolicită
rile, provoacă apariția pe scoar
ța cerebrală a unor centri de 
excitație, care rămin activi și 
în timpul nopții și chiar în 
timpul odihnei, impicdicind ro
lul reparator atit al somnului, 
cit și al odihnei, care sint cu 
atit mai necesare celor supraso
licitați, și provocind ceea ce se 

numește „cerc vicios". Din acest 
motiv, impiedicînd sau frinind 
îndelungat efectele reparatorii 
ale somnului și odihnei, ei pot 
duce ia o serie întreagă de de
vieri ale metabolismului, care, 
încetul cu încetul, se pot tran
sforma in adevărate boli orga
nice, numite netransmisibile, 
pentru că neavind agentul pa
togen care se multiplică în or
ganism și trece de la omul bol
nav la cel sănătos, nu se tran
smite individual. Dar condițiile 
de mediu de suprasolicitare, re
lativ similare, pot crea adevăra
te endemii de boli netransmisi
bile, ceea ce s-a și întîmpiat cu 
hipertensiunea arterială, infarc-

Horia CRISTEA

(Continuare in pag. 4—5) 

tant — al verificării stadiului 
de pregătire a atleților frun
tași, este de presupus că dispu
tele de astăzi și miine vor a- 
tinge un nivel ridicat, exprimat, 
înainte de toate, prin rezultate 
bune și foarte bune. Cei mai 
mulți dintre atleții noștri au 
posibilitatea să înregistreze ast
fel de performanțe și chiar să 
întreacă recordurile republica
ne pe teren acoperit, care la 
această oră se prezintă astfel :

Astăzi, rn sala Floreasca

DERBY ATRACTIV IN CAMPIONATUL 
DE VOLEI: DINAMO - STEAUA

Simbătă și duminică, în Di
vizia A de volei sînt programa
te partidele etapei a 18-a. 
„Capul de afiș" al întrecerii îl 
deține, fără îndoială, întilnirea 
dintre formațiile masculine 
Dinamo și Steaua, partidă de 
tradiție în care iubitorii voleiu
lui îi vor putea urmări (astăzi, 
de la ora 16, in sala Floreasca, 
sau pe micul ecran de la ora 
16,30) pe majoritatea componen- 
ților lotului reprezentativ.

.Dinamo — ne spunea fostul 

1978; greutate : 18,20 m Gheor- 
ghe Crăciunescu 1977.

SENIOARE : 60 m : 7,2 s Ve
ronica Anghel 1977; 60 mg : 8,0 
s Valeria Ștefănescu 1973 și 
1974; lungime : 6.57 m Gina Pa- 
nait 1977; înălțime : 1,91 m
Cornelia Popa i977; greutate : 
18,06 m Mihaela Loghin 1978.

★
Campionatele încep astăzi la 

ora 16 și continuă miine de la 
ora 9.30.

ei antrenor George Ereniia, șe
ful Sectorului jocuri sportive 
din cadrul clubului — a susți
nut marți și miercuri două în- 
tilniri amicale cu Levski-Spar- 
tak Sofia (3—0 și 2—3). în par
tida a doua nu au fost folosiți 
Udișteanu, Gîrleanu și Păușes- 
cu — indisponibili. Simbătă, 
primii doi vor fi insă utilizați 
în mod sigur. Echipa deține o

(Continuare in pag. a 6-a)



—DIM SPORTURILE—
vr In librării

Din laboratorul radioamatorilor.

SĂ NU UITĂM PREGĂTIREA FIZICĂ, I
ABSOLUT NECESARĂ ZBURĂTORILOR!1 pescuitul, pentru

TOATE VIRSTELEA început un nou sezon in aeronautica sportivă I
DE LA SPORTUL UNDELOR

LA... CONSTRUCT» APLICATIVE
Cu vreo patru ani in urmă, 

la „naționalele" studențești de 
schi alpin, pe pîrtia din Pa
ring putea fi văzut un om 
care, cu ajutorul unei ciudate 
aparaturi de construcție proprie, 
încerca să stabilească, cit mai 
exact cu putință, timpii reali
zați de concurenți. Deși era 
atunci în fază de experimen

comandă, care urmează să fie 
omologat și apoi confecționat 
în serie. „Cronometrul electro
nic — ne spunea realizatorul 
lui — este construit pe prin
cipiul circuitelor integrate, ca 
afișaj numeric și eu un sistem 
de stop-cronometru pe bază de 
raze infraroșii". Pentru a-1 face 

cititorul mai puțin avizat

.tăietorul Peterny ju-p ouuisj.j

tare, sistemul sâu de cronome
traj a contribuit intr-o bună 
măsură la reușita competiției. 
Recent, l-am intilnit din nou 
pe... neobositul explorator ia 
lumea tehnicii, una și aceeași 
persoană cu profesorul Eugen 
Peterffy, directorul Ciobului 
sportiv școlar din Petroșani. 
Pasiunea sa pentru construcți
ile de mare finețe datează în
că din vremea adolescenței. 
După mulți ani de lecturi și 
practică de specialitate, a de
venit un radioamator cunoscut 
in întreaga țară, de două ari 
cucerind titlul de campion na
țional la unde ultrascurte. 
Sportul undelor i-a stimulat 
interesul spre construcții apli
cative. Așa s-a născut crono
metrul său electronic cu tele-

să înțeleagă și mai ușor cum 
fur.cționeaxă acesta, il rugăm 
să Iacă o analogie cu instala
ția pe care, cu siguranță, a vă
zut-o pe micul ecran atunci 
cînd erau măsurați timpii la 
„Cupa mondială” la schi. Cro
nometru! are aproape în între
gime piese de fabricație româ
nească (unele confecționate 
chiar de autor), iar producerea 
lui in serie ar aduce impor
tante economii de fonduri va
lutare. In sfirșit, precizăm că 
cronometrul prof. Peterffy are 
o foarte mare precizie, măsu- 
rind timpul pină la sutimi de 
secundă. Dar autorul vrea să-l 
adapteze și la stabilirea miimi- 
lor de secundă—

Ion GAVRJLESCU

In 
țene . _ _
cadrul noului an aviatic. Ele 
constau, acum, cînd timpul este 
nefavorabil zborului, în lecții 
de instruire teoretică, la clasă, 
completate cu antrenament fi
zic general. Programul este 
destul de încărcat ; cadrele de 
specialitate se străduiesc să 
transmită elevilor — aspiranți 
Ia brevetul de pilot sau para- 
șutist, precum și tinerilor a- 
flați pe drumul afirmării — cit 
mai multe cunoștințe tehnice.

Cită atenție se acordă, însă, 
pregătirii fizice generale ?

„Aviatorul sportiv modern 
trebuie să fie un om cu temei
nice cunoștințe tehnice de spe
cialitate și un sportiv foarte 
bine pregătit — ne spunea co
mandantul aeroclubului „Gheor- 
ghe Bănciulescu” din Ploiești, 
Nicolae Pătrașcu, antrenor e- 
merit. Altfel, nu poate fi con
cepută realizarea performanței, 
calitatea pregătirii pilotului. Iar 
noi muncim, in primul rind, 
pentru calitate”. Această opi
nie este împărtășită și de in
structorii și elevii aeroclubului 
ploieștean. Așa se explică fap
tul că in programul săptăminal 
două din cele ană zile sînt 
rezervate exclusiv pregătirii fi
zice. Locul de desfășurare a 
antrenamentelor : patinoarul
artifidal și bazinul de înot a- 
coperit din Ploiești. Acolo, ca 
și in sălile de curs, profesori 
sint Mihai Alba — dublu cam
pion balcanic la acrobație ae
riană, Ion Mihai — parașutist 
cu o îndelungată experiență. 
Ion Popa — tinăr instructor de 
zbor cu motor. De ce ați ales 
patinajul și inotul ca sporturi 
de bază in pregătire ? — îl în
trebăm pe comandant. „Pentru 
că sint foarte atractive și dez
voltă atit forța — necesară în
deosebi parașutiștilor — cit si 
reflexele, cerințe de bază ale 
sporturilor aviatice”.

Aceeași preocupare pentru 
pregătirea fizică a tinerilor și in 
aeroclubul „Moldova” din Iași. 
„Lecțiile teoretice le ținem la 
sediul aeroclubului, iar pregăti
rea fizică, deocamdată, la aero
drom", ne spunea comandantul,

toate aerocluburile jude- 
au început pregătirile din

pilotul Valerian Aftanasiu. Deo
camdată, pentru că începînd de 
săptămină care vine aviatorii 
sportivi vor avea acces și la 
Sala sporturilor. De notat că 
membrii aeroclubului din Iași 
și-au amenajat pe cîmpul de 
zbor, în sectorul hangarului, o ex
celentă bază sportivă, dotată cu 
aparatură specifică. Pentru noi, 
parașutiștii — ne spune instruc
torul Mihalache Bursuc — an
trenamentul la sol, la aparatele 
speciale este holăritor în de
prinderea mișcărilor pe care 
urmează să Ie executăm in văz
duh".

Dar cum este înțeles acest 
lucru de conducerea aeroclubu
lui bucureștean „Aurel Vlaicu"? 
„Deocamdată facem doar pre
gătire teoretică — ne informea
ză comandantul, col. 
Gherghișan. De două 
săptămină, șimbăta și 
ca...“ Dar pregătirea 
„Avem promisiuni la o 
sport, dar trebuie să 
să vedem ce și cum... _
că trebuie să se meargă, dar 
mai repede — am adăuga noi 
— pentru că a trecut aproape 
o lună de cind s-a dat startul 
în noul an de pregătire. De a- 
semenea, am sugera să nu se 
rezume totul la sală. Există 
condiții de pregătire fizică' și 
în aer liber, mai ales pentru 
parașutism, la turnul de para
șutism din Parcul „23 August". 
Se pare însă că în aeroclubul 
„Aurel Vlaicu" s-a încetățenit 
mentalitatea că această latură 
a pregătirii aviatorilor este ne
glijabilă.

Dumitru 
ori pe 

dumini- 
fizică ? 
sală de 

mergem 
Sigur

Viorel TONCEANU

„OAMENI Șl CER

Sub însemnul „Daciadei"

UN PRiLEJ DE A NE DOVEDI ÎNDEMINAREA LA VOLAN
Automobilismul, mult îndră

git în țara noastră, figurează, 
firește, în cadrul marii compe
tiții polisportive naționale „Da
ci ada“.

Concursurile la aceasta dis
ciplină sportivă — de indemi
nare auto — se vor desfășura 
în cinei etape, dintre care trei 
în organizarea comisiilor jude
țene de automobilism și kar
ting : in etapa I vor avea loc 
concursurile interne — pe aso
ciație — în cadrul întreprin
derilor, instituțiilor, facultăți
lor, comunelor, asociațiilor spor
tive ș.a. și sint deschise tutu
ror automobiliștilor care nu po
sedă licența de sportivi — tip 
FRAK ; primii patru clasați vor 
lua parte, in etapa a II-*, la 
întrecerile organizate pe cen
tre de comune, orașe, munici-

concura Ia o etapă numai ca 
un singur autoturism ; nn auto
turism poate fi întrebuințat Ia 
un concurs doar de maximum 
doi concurenți ; Ia concursurile 
de indeminare din cadrul „Da- 
ciadei* sint admise autoturisme 
înscrise in circulație, cu • stare 
tehnică corespunzătoare preve
derilor normelor legale de cir
culație pe drumurile publice.

Etapa finală va avea loc la 
București, in ziua de 20 august.

aeronauticii românești
Expoziția documentară .Oameni 

și cer**, deschisă in cadrul In
stitutului de mecanica fluidelor 
și construcții aerospațiale din 
Capitală, s-a născut din pasiu
nea unui om pentru aeronautică. 
Ea este rodul unei îndelungate 
munci de istoric, cercetător, con
structor de machete și grafician, 
in același timp. depusă de 
Ovidiu Ionescu, ajutat de un mic 
colectiv. „Oameni și cer-* pre
zintă momente semnificative, de 
importanță istorică, înscrise de 
aeronautica românească — de-a 
lungul a peste 70 de ani — în 
spectaculosul drum parcurs de 
om pentru cucerirea spațiului ; 
momente emoționante, fapte și 
realizări din aviația militară, de 
transport, utilitară și sportivă, 
exprimate într-o tematică com
plexă și o grafică atrăgătoare 
— o întreagă istorie ilustrată. 
„Oameni și cer“, organizată sub 
genericul Festivalului național 
„Cin tar ea României-, are o mare 
valoare educativă, ceea .ce im
pune scoaterea ei din anonimat 
și expunerea intr-o sală de ex
poziții centrală, accesibilă ma
selor largi ale tineretului. (V.T.).

LA BRAȚ CU SPORTUL
PE CĂRĂRI ÎNZĂPEZITE

Initiative bistrițene
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Un pledant pasionat pentru 
turismul de iarnă. L-am intil- 
nit în orașul Bistrița, in per
soana profesorului Remus Bade, 
director-adjunct al liceului 
„Liviu Rebreanu”. Specialitatea 
sa — fizica și chimia. Dar prof. 
Bude este permanent alături de 
colegii săi de.„ educație fizică, 
pe care îi ajută în organizarea 
activității sportive 
Pasiunea sa pentru 
concretizat în crearea 
de turism de iarnă.

Pe cei aproape 30 
membri ai cercului, i-am văzut 
urând. Ia sfirșit de săptămină, 
spre pitoreștile zone ale orașu
lui Bistrița, pe dealul Budacu- 
lui, la „Cetate” ^au Ia „Pajiște”.

Turism de iarnă nu înseamnă 
simpla contemplare a naturii,

de masă, 
sport s-a 
unui cerc

de elevi,

Sportul

acwn inveșmintată în multe 
părți ale țării în haină de nea, 
â activități aplicative specifice 
„sezonului alb" — întreceri de 
schi și săniuțe, concursuri de 
orientare sportivă... Sigur, ele
vii de la „Rebreanu” n-au ajuns 
la înalte cote de performanță 
— nici nu și-au propus un a- 
semenea obiectiv — dar faptul 
că s-au inițiat în schi, că se 
dovedesc îndrăgostiți de activi
tățile sportive in aer liber (chiar 
și rind gerul sau viscolul te 
îndeamnă să te aciuiești la... 
gura sobei) spune mult Spune 
mult chiar și pentru multe alte 
cadre didactice din liceu care, 
înțelegînd să sprijine inițiativa 
prof. Bude, iau parte deseori la 
ieșirile turistice de iarnă orga
nizate în jurul Bistriței sau 
chiar mai departe, la Piatra 
Ifintlnele, de pildă. Altfel spus, 
cercul de turism de iarnă de la 
Liceul „Liviu Rebreanu" promi
te să-și mărească necontenit 
rindurile... (t. si.)

Un vechi pasionat al spor
tului cu... undița. Teodor Gh. 
M. Scarlat ne oferă, prin Edi
tura Litera, un deosebit de in
teresant manual de „Pescuit 
sportiv in apele marine". O 
carte pentru „undițari” trezește 
curiozitatea chiar de Ia titlu 
pentru că puțini sint cei care 
nu și-au încercat vreodată no
rocul la marginea apei. Teo
dor Gh. M. Scarlat ne de
monstrează însă, in cele peste 
100 de pagini, că pescuitul — 
cu succes — cere nu numai no
roc, ci și temeinice cunoștințe 
de specialitate : despre „echi
pamentul pentru pescuit spor
tiv", despre „procedee de pes
cuit sportiv", despre „monturi 
pentru capturarea _ .
Cele trei probleme enumerate 
constituie, de fapt, capitolele 
cărții. Sfaturile specialistului 
sînt însoțite de o bogată ilus
trație, ceea ce lărgește accesi
bilitatea lucrării, valoarea ei 
științifică. Așadar, pescari, ori- 
cîtă experiență am avea, tot 
mai găsim cite ceva de învățat 
în „Pescuitul sportiv în apele 
marine” ! (V. T.).

SCHIUL

peștilor".

PENTRU COPII
Profesorul 

născut și 
preocupărilor 
voltarea sporturilor
a publicat, în 
Turism, „Schiul pentru copii”,
o carte complexă. prin con
ținutul ei bogat, sistematizat, me
todic. Pornind de la aspecte or
ganizatorice și metodice, autorul 
prezintă indicații metodice cu ca
racter general (însoțite de desene 
explicative) pentru schiul alpin șl 
nordic șl continuă cu capitolul 
principal al lucrării („schiul sub 
formă de joacă”) in care prezintă 
mijloacele moderne de Învățare a 
schiului de către' copil, în cele 
mai atractive forme.

Pentru unitățile școlare mon
tane, pentru profesorii de educație 
fizică și pentru instructori, „Schiul 
pentru copii” reprezintă un ma
nual de mare utilitate. (D. STAN- 
CUI.ES CU).

Ion Matei, cu- 
apreciat datorită 
sale pentru dez- 

de iarnă. 
Editura Sport- 
ptntru 

prin

ALTE APARIȚII

• Violeta Zamfirescu, O lume pen
tru toți
• Dr. I. Drâgan, Cura de altitu

dine (col. Vacanța și sănătatea)
• N. I. Ponomariov, Funcțiile so

ciale ale culturii fizice și sportului 
(traducere din Ib. rusă)

A C. Alexandrescu, Igiena educa
ției fizice și sportului
• C. Baciu, Anatomia funcțională 

și biomecanica
a Georgela Chiriță, Pedagogia 

(ed. a !l-a)
• G. Popescu, S. Todea, Sportul 

de masă în licee și școli profesio
nale
• Sever Noran, fara legendarului 

M inos (col. Mapamond)
a N. Angelescu, Tenis de masa
A * Educația a clasele
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VALENTIN VATAMANU, DRO- 
BETA TURNU SEVERIN. In 19S2, 
clubul bucureștean C.C-A. a luat 
titulatura de Steaua. Referin- 
du-ne la secția de fotbal și fiind

„Cupa intercontinentala 
rurile : 1—1 la Rotterdam (golul 
prețios pentru U.T.A. fiind înscris 
de Fl. Dumitrescu, actualul echi
pier al Petrolului) șl 0—0 la
Arad. Golul înscris în deplasare 
a calificat U.T.A.

vorba de același club, n-are sens, 
cum ne cereți dv., să trecem in
tr-o tabelă victoriile cucerite sub 
numele de C.C.A. șl in altă ta
belă succesele realizate sub nu
mele de Steaua. Vreți să creăm 
șl o rivalitate... C.C.A. — Stea
ua ? Nu sînt suficiente celelalte 
rivalități din fotbalul nostru ?

MARIANA CREANGA, CISNA- 
DIE. „Intr-un interviu dat ziaru
lui dv., Lia Manoliu își exprima 
părerea că «Sportul» ar trebui 
să extindă «Topul» — care, deo
camdată, se referă numai la să
ritura In lungime — și la arun
carea greutății. Excelentă idee ț 
Eu sint o fată de 18 ani, munci
toare la întreprinderea «Textila» 
din Cisnădie, urmez cursul seral 
al Liceului textil din localitate, 
fiind în anul III, și iubesc spor
tul de cînd eram mică. Acum, 
uni place aruncarea greutății șl 
cred că aș putea obține perfor
manțe bune la această probă. Pe 
cînd, deci, «Topul» ziarului 
«Sportul» Ia aruncarea greută-

NICOLAE POPESCU, . CIREȘU- 
VlLCEA. 1. Spaniolul Manolo 
Santana a ciștigat o singură dată 
Wimbledonul : în 1966, învingln- 
du-1 în finală pe americanul De
nis Ralston. 2. Dimensiunile u- 
nui teren de tenis pentru jocul 
de simplu: 23.77 m lungime și 8,23 

Careul de serviciu, 
este un... drept- 
dimensiunile de 

înălțimea fileului :

m lățime, 
care, de fapt, 
unghi, are 
6,40X4,110,91 m la mijloc, 1.06 m pe mar
gini. Pentru jocurile de dublu se 
adaugă culoare de 1.37 m. Vreți 
să eonstruiți în comuna dv. un 
teren de tenis ? Succes !

m.

LUCIAN MARGINEANU, COP- 
ȘA MICA. „Marea U.T.A.** a fost 
cea a anilor 1946—1947 și 1947— 
1948, cînd echipa arădeană a ciș
tigat campionatul cu 11 și, res
pectiv, 5 puncte avans față de 
cea de a doua clasată. Cea mai 
bună performanță internațională, 
arădenii au obținut-o însă în e- 
diția 1970—71 a „Cupei campio
nilor europeni*4: au eliminat în 
primul tur pe Feyenoord, care, 
cu puțin timp înainte, cîștigase

ții 7”. Era In intenția noastră 
lansarea unui astfel de „Top”. 
Rindurile dv. poate că au venit 
să dea aripi acestei intenții...

ING. ALEXANDRU NETEA, 
CLUJ-NAPOCA. I- Aveți drepta
te : unele meciuri din campiona
tul de volei nu te apropie de a- 
cest sport, ci te îndepărtează. 
Dar nu se poate să nu revină 
zilele frumoase și în această dis
ciplină in care am avut mari 
succese. 2. Ati dori ca televiziu
nea să transmită mai multe me? 
ciuri de volei Dar... să aibă ce 
transmite ! 3. Campionatul eu
ropean masculin de volei din 
1963, disputat la București, a fost 
ciștigat de echipa României. Pe 
locurile următoare : Ungaria și 1
U.R.S «

Ilustrații de N. CLAUDIU
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ESTE SATISFĂCĂTOR ACTUALUL 
SISTEM COMPETITION AL DE RUGBY? 
Majoritatea opiniilor exprimate de antrenori : 

CAMPIONATUL TREBUIE SĂ FIE UN TEST 
DE REGULARITATE Șl REZISTENTĂ!

u peste mult timp iubitorii balonului oval vor relua drumul stadioa
nelor : va reîncepe campionatul. Un eveniment care readuce rugbyul in 
prim planul actualității. In dorința de a dezbate una din principalele pro
bleme ale acestui sport, am lansat o anchetă in următoarele două direcții :

• CONSIDERA]! POTRIVITA ACTUALA FORMULA A CAMPIONATULUI 
DIVIZIEI A ? (Dacă nu, ce alte propuneri aveți î).

• CE PĂRERE AVEȚI DESPRE „CUPA FEDERAȚIEI* Șl EFICIENȚA El I
Cînd am pus în discuția celor fc —«renori ai divizionarelor A cele 

două teme mai sus enunțate am tost călăuziți de eiteva fapte dezvăluite 
pe parcursul desfășurării celor două principale competiții șl anume :

a) se întimplă ca echipele din Divizia A — repartizate in cele 4 
serii diferite — să nu se intilnească intre ele ca anii ;

b) au existat situații cînd eu numai două victorii, realizate in serii, 
unele formații promovate in turneul final 1—8, odată ajunse aici, la adă
postul călduț al locului 8, pot, teoretic cel puțin, înregistra numai înfrin- 
geri, fără ca soarta să le fie periclitată.

c) partidele din „Cupa federației" s-au disputat, cel mai adesea, in
tr-un anonimat cvasi-total, uneori în cursul săptăminii. la ore nepotrivite 
(9 sau 10 dimineața). Act pur formal, o asemenea partidă, jucată intr-un 
nedorii „cadru intim", iși vede anulat pe de-a întregul efectul propagandis
tic propriu oricărui spectacol sportiv.

UN CAMPIONAT 
CARE NU SATISFACE 

INTERESELE ECHIPELOR
Se net opinia că actuala

formulă de desfășurare a campionatului 
Diviziei A (4 serii a cite 4 echipe) nu 
satisface interesele formațiilor, de unde 
și tendința tehnicienilor spre o compe
tiție grupată, de regularitate, cu par
tide tur-retur.

Petre COSMANESCU (Steaua) : „îmi 
mențin părerea pe care am exprimat-o 
și acum doi ani, tot la o solicitare a 
ziarului „Sportul-, că un campionat 
compact, cu 12—14 echipe, ar fi mult 
mai util pentru dezvoltarea și propăși
rea rugbyului. în actuala formulă, pe 
de o parte, nu ne întîlnim niciodată 
unii eu alții, iair pe de altă parte, avem 
uneori in față adversari modești, sub 
pretențiile primei divizii-.

Alexandru PALOȘANU (Politehnica 
Cluj-Napoca) : „Sint categoric pentru o 
întrecere „sistem-divizie", de pildă, cu 
14 echipe, așa cum a mai fost. Un sis
tem care, după mine, ar răspunde mal 
judicios competiției, constituind singura 
soluție de a apropia valoric f >rmațiile din 
eșalonul prin al rugbyului nostru-.

Theodor RADULESCU (R.C. Sportul 
studențesc): „Nu ne satisface actuala 
formulă de campionat, care are în ve
dere numai interesele lotului reprezen
tativ, nu șl ale cluburilor. Fără un 
campionat „șnur” nu vom fl în mă
sură să creștem viitoare cadre pentru 
echipa națională. Și, apoi, cînd joacă 
Steaua sau Farul, de pildă, intr-un oraș 
cu echipă de Divizia A efectul pro
pagandistic este infinit mai mare...“

Titi IONESCU (Politehnica Iași): „Mă 
pronunț împotriva actualului sistem, 
neechitabU. Nu numai că există cen
tre pe care nu le-am revăzut de doi 
ani, dar nici sub aspect economic nu 
apare nici o eficiență — cum se vrea
— din moment ce oricum, trebuie să 
ne deplasăm de la Iași la Constanța, 
Petroșani și Timișoara-.

Ion ȚUȚUIANU (Dinamo București) : 
„Pentru cunoașterea tuturor echipelor, 
a tuturor jucătorilor ne trebuie un cam
pionat „clasic-, aș spune cu 14 echipe-.

Gheorghe BAltArețu (Știința Pe
troșani) : „Dacă sintem călăuziți de 
ideea creșterii valorice a tuturor echi
pelor — și, evident, așa trebuie să fim
— atunci se impune să revenim La for
mula de acum trei ani, cu o competiție 
,,sisbem-divizie“ care să cuprindă pînă 
1a 14 formații-.

Gheorghe RAȘCANU („U- Timișoara): 
„Campionatul trebuie să fie un test, în 
primul rlnd, de regularitate și rezis
tență, care să determine în final o 
clasificare cît mai apropiată de valoa
rea reală a echipelor”.

Eduard DENISCHI (Olimpia Bucu
rești) : „Nu văd — practic — o altă 
formula decît revenirea la ceea ce a 
fost cu cîțiva ani în urmă...-

Vasile BERCU (T.C. Ind. Constanța); 
„în formula prezentă a diviziei A sint 
suficiente două victorii pentru a „sări- 
în prima grupă valorică (I—VIII), ceea 
ce mi se pare un non-sens, atâta timp 
cît în cea de a doua grupă (IX—XVI) 
râm în cîteva formații oricum mai pu
ternice decît cele care au prins... ul
timul tren al eșalonului superior-.

Virgil MIHALAȘCU (Rulmentul Bir- 
Iad) : „Constat că interesul față de 
campionat a scăzut, de cînd nu mal 
vin în orașul nostru toate echipele 
puternice. Cele mai multe dintre for
mațiile din grupa a n-a valorică se 
prezintă la o valoare tehnică inferi
oară-.

Opinii similare au exprimat și an
trenorii Ștefan SENIC (C.S.M. Suceava) 
și Emanoil ENE (Minerul Gura Hu
morului), care pledează, de asemenea, 
pentru modificarea actualei formule.

Șl CÎTEVA PĂRERI „PRO*
Viorel MORARU (R. C. Grîvîța Roșie) : 

„Consider corespunzătoare Formula de cam
pionat. Argumente : a) atît condițiile cli

PJL are limpede, cei mai autorizați tehnicieni din sportul cu balonul oval și-au 
spus cuvintul : campionatul nu corespunde, in actuala sa formulă, intere
selor echipelor pe care le pregătesc, el nefiind — cum ar trebui — un test 
de regularitate și rezistență, în măsură să contribuie la creșterea calității 
rugbyului nostru. Se știe că valoarea unui campionat determină, de regulă, 
și performanțele echipei naționale, ale cărei răspunderi sînt mereu sporite. 
Așa că...

In aceeași măsură se impune să se întărească exigența și față de a 
doua competiție internă — „Cupa federației" — pe care antrenorii o doresc 
mai bine organizată, mai angajantă, sugerînd, în acest scop, transformarea 
ei în „Cupa României".

Față de numeroasele și interesantele propuneri expuse, pe care ni le 
însușim, ar fi de dorit ca federația de resort, la rîndu-i, să-și spună 
cuvintul.

Anchetă realizată de Dimrtrie CALUMACHi, 
Tiberiu STAMA și Emanuel FĂNTANEANU

matice cit și calendarul competțional al 
echipei reprezentație tmj permit organ zarea 
unui număr mai mare do meciuri, doar 
dacă s-ar restrîngo numărul echipelor, ceea 
ce rw ar fi de dorit ; b) formula actuală 
a Diviziei A poate suporta critici ca. de 
pildă, situația cînd la mijlocul clasamen
tului apar unele anomalii ; echipe mai 
slobe, situate mai sus, au asigurat locui ia 
competiție — remediul : o pregătire supe
rioară obligatorie din partea tuturor echi
pelor ; c) important este să ajungă campi
oană formația cea mai bine pregătită. cea 
mai merituoasă ;i sâ retrogradeze echipele 
cele mai slabe*.

Mihai MACA (Farul Constanța) : „Avem 
o formulă competiționaiâ satisfăcătoare, de
sigur, nu cea mai bună. Adevonateie va
lori trec însă prin sita campionatului ți in 
sistemul seriilor preli mirwm. A$ opina, îo- 
tuți, și eu pentru un campionat cu 12 sau 
maximum 14 echipe. Nu mai multe, pentru 
că altfel competiția s-or ditua".

Doi antrenori. Ion TEODORESCU (Rapid 
București) ți Bebe BOBOC (C.S.M. Sibiu)) 
au exprimat aceeași părere : „Campionatul 
est» util, în această formulă, echipei națio
nale și, se înțelege, formațiilor care dau 
jucători _ lotului reprezentativ. Dar, dacă 
vrem sâ ajutăm toate echipele, ți rugbyul 
în general, atunci soluția o constituie o 
divizie cu 14-16 echipe"

UN PAS SPRE 
„CUPA ROMÂNIEI*...

„Capa federației" (competiție care 
se desfășoară in perioadele în care 
echipa națională este angajată in în
treceri internaționale) stârnește, într-o 
bună măsură, interes în rîndul antre
norilor. Multi teh
nicieni apreciază ne
cesitatea ei, faptul 
că permite promo
varea unor noi ta
lente către primul 
eșalon al rugbyului 
n zstnu. Realmente 
o parte dintre tinerii 
remarcați astăzi :
Vasale, Nache (Farul), Fl. Ionescu (Di
namo), Marin, Voicu, Pena (R.C. Grl- 
vița Roșie), Cojocaru, Rădulescu (R.C. 
Sportul studențesc) etc. au făcut prunii 
pași spre consacrare, folosind tocmai 
absența titularilor. „Este o întrecere 
care umple golul competițional și men
ține echipele într-o activitate continuă" 
(Gh. Rășcanu). „Competiția trebuie fo
losită pentru lărgirea permanentă a o- 
rizontului elementelor tinere" (P. Cos- 
mănescu). „Este un bun rodaj pentru 
jucătorii in curs de formare" (I. Țuțu
ianu) „Se poate juca un rugby fru
mos. deschis. neextstînd neapărat o 
miză" (V. Moraru).

Au fost formulate șl alte sugestii pe 
care le considerăm interesante și care 
merită atenție : „întrecerea e bineve
nită. Totuși, un campionat de tineret- 
rezerve l-aș vedea mai util" (Th. Ra
dulescu). „o competiție necesară, dar 
care trebuie gîndită mult mai serios. 
In jurul ei se face simțită nevoia cre
ării unei atmosfere de angajare, de res
ponsabilitate" (Al. Paloșanu). „Prea 
multă dezordine în jurul acestei com
petiții, pe care aș vedea-o transformată 
Intr-un campionat de tineret-rezerve, 
și, eventual, sub o altă titulatură ; de 
pildă, revenirea la „Cupa României" 
(Titi Ionescu).

Ideea generoasă, a revenirii spre 
„Cupa României" o susțin și alți teh
nicieni care aduc, însă, argumente di
ferențiate : „Sint pentru „Cupa Româ
niei", care — sigur — ar asigura un 
plus de interes și de angajare" (Ion 
Țuțuianu). „Văd o Cupă a României, 
ta care alături de echipele de A să 
fie prezente și formațiile de B, într-o 
întrecere sistem eliminatoriu" (Ed. De- 
nischi și Gh. Băltărețu). „Da, aș fi de 
acord cu „Cupa României", după un 
sistem divizionar și desigur cu forma
ții de B“ (B. Boboc).

ANCHETELE

Cum sint valorificate condițiile pentru practicarea sporturilor de iarnă ?

ZĂPADA DE PE SEMENIC 
ESTE... OCOLITĂ

DE SCHIORII FRUNTAȘI
• zone cu neasemuite irmnuscli râmase in afara schiului 
de perform diițd • Rez uitate le nu sint pe mâsura condițiilor 

oieritc • in așteptarea competițiilor de aintroură

Încă din primele zile ale lunii 
noiembrie, munții Semeniculai 
și țarcului, din județul Caraș- 

Severin, se acoperă cu un strat gros 
de zăpadă. Mantia albă se menține 
pină la sfîrșitul lui martie, deci o pe
rioadă de timp îndelungată în care 
practicanții sporturilor de iarnă, din 
acest județ, se pot bucura din plin de 
binefacerile exercițiului fizic în aer 
liber.

Dacă cu ani în 
urmă iubitorii 
schiului din Reșița 
și din împrejuri
mi beneficiau, pe 
muntele Semenic, 
de cîteva cabane ce 
puteau găzdui a

proape... 100 de schiori, astăzi sint date 
în folosință trei hoteluri moderne, cu un 
grad sporit de confort, a căror capaci
tate depășește 500 de locuri. Saltul es
te evident, iar schiorilor le sint asigu
rate condiții dintre cele mai bune. O 
altă „oază" a schiorilor din Caraș-Se- 
verin este Muntele Mic. Aflat în apro
pierea Caransebeșului, el domină îm
prejurimile prin înălțimea sa de 1806 
m. Cele 6 cabane — Bella Vista, Brâ- 
dișor, Dor de Munte, Libertatea, Cui
bul nostru și Muntele Mie — pot găz
dui aproape 500 de sportivi, iar pan
tele din apropierea lor oferă condiții 
excelente de practicare a schiului. Atît 
pe Semenic, cit și la Muntele Mic, 
mijloacele mecanice moderne de ur
care au făcut ca afluența de schiori să 
fie in continuă creștere. Pe Semenic, 
un telescaun și trei baby-lifturi nu 
cunosc răgazul, iar la Muntele Mic un 
telescaun, cu plecarea din apropierea 
comunei Borlova, asigură... ascensiu
nea virfului în aproximativ o jumă
tate de oră.

Dar, cu toate acestea schiul din ju
dețul Caraș-Severin nu se poate lăuda 
cu cine știe ce realizări in .domeniul 
performanței.

Singura unitate care se ocupă de 
selecția, îndrumarea și formarea schio
rilor este Clubul sportiv școlar Reșița, 
încadrată cu profesori de educație fi
zică, cu specializare schi, ca Mariana 
Trestian-Achim, Doina Schweiger și 
Ștefan Gero, unitatea respectivă are 
grupe pentru probe alpine și de fond 
care-și desfășoară activitatea în per
spectivă. Intenția nu este de neglijat, 
dar nu trebuie să uităm că clubul 
sportiv școlar are cițiva ani buni 
de activitate, dar prezența tinerilor 
schiori reșițeni nu a fost prea remar
cată în primele locuri ale diverselor 
campionate naționale. Ni s-a făcut 
însă precizarea că, acum, activitatea a 
fost orientată spre practicarea schiului 
de fond și actualele grupe de sportivi 
sint in stadiul de învățare-perfecțio- 
nare...

Secția de schi a asociației sportive 
Olimpia, de pe lingă întreprinderea de 
construcții și montaje Reșița, are o 
activitate sporadică și, după cîte am 
văzut, mai mult in scripte, deoarece 
practic ea este ca și inexistentă. 

C. S. M. Reșița a avut o secție, bine 
dotată cu echipament și materiale, dar 
a rămas doar cu... dotarea, odată eu 
plecarea instructorului voluntar Ema- 
noil Vrăjitoru, cel care a determinat 
o oarecare activitate. Deci, după cum 
se vede, rezultatele nu sint prea 
îmbucurătoare !

La Caransebeș, care se află la o a- 
runcătură de băț de Muntele Mic, nu 
există nici o secție de schi (!), iar ză
pada de pe vîrf stă albă și imaculată 
în așteptarea performerilor...

Desigur, C.J.E.F.S. Caraș-Severin 
are cunoștință despre aceste neajun
suri și încearcă să le elimine, fapt 
demonstrat, dealtfel, și de planul de 
măsuri întocmit, care prevede ca în 
scurt timp schiul din această zonă a 
țării să intre în drepturi depline, pe 
măsura posibilităților și condițiilor pe 
care le are. Iată cîteva dintre preocu
pările, de moment, ale comisiei jude
țene de specialitate :

— constituirea a 6 centre de ini
țiere in schiul de fond la Văliug, Se
en, Cuptoare, Anina, Steierdorf și Bo- 
zovici ;

— întărirea secției de schi alpin (de 
Ia CI. sp. șe. Reșița) ;

— organizarea săptăminalâ a con
cursurilor de schi în cadrul competi
ției naționale „Daciada" ;

— reamenajarea și dotarea pîriiilor 
de schi de pe Semenic și Muntele 
Mic ;

— desfășurarea pe Semenic a unor 
competiții de anvergură, cum sînt 
campionatele nationale de fond etc.

Sint doar cîteva dintre obiectivele 
ce și le propun forurile locale. Nor
mal, acestea trebuie îndeplinite șl 
chiar depășite, deoarece, trebuie să 
recunoaștem, condițiile existente pen
tru practicarea schiului sînt printre 
cele mai bune din țară/ Dragostea lo
cuitorilor județului pentru acest sport 
este nealterată. Dealtfel, orice sfîrșit 
de săptămînă demonstrează că pîrtiile 
devin neîncăpătoare, iar spre Semenic 
și Muntele Mic se îndreaptă numeroși 
schiori din Reșița, Caransebeș, Lugoj 
și chiar din Timișoara și Arad etc.

Condițiile de practicare a schiului 
ne fac să întrebăm, totuși, Federația 
de schi și biatlon, pe antrenorii lotu
lui republican, de ce evită să pregă
tească sportivii (chiar pe cei din lo
turile naționale) la Semenic, unde 
zăpada este din belșug, din noiembrie 
și pînă in martie, unde pîrtiile sînt 
excelente, unde locurile de cazare nu 
pun atîtea probleme, (ca în Poiana 
Brașov de exemplu), unde există li
niștea necesară unui antrenament in
tens î Avem convingerea că toți cei 
interesați nu vor ezita ca, încă din a- 
cest sezon, să-și îndrepte atenția spre 
coamele înzăpezite ale Semenicului, 
care, repetăm, oferă condiții dintre 
cele mai bune pentru practicarea 
schiului de performanță.

Paul IOVAN
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tul, accidentele cerebrale, cance
rul și, mai ales, accidentele ru
tiere, care au ajuns să fie ade
vărate epidemii traumatice. In 
acest din urmă caz, de pildă, 
centrii de excitație rămași pe 
scoarță (cum ar fi o preocupare 
Intens obsedantă sau neplăcută) 
pot împiedica producerea reac
ției motorii suficient de rapide 
care, in anumite momente, le 
este necesară conducătorilor de 
autovehicule, pentru a evita un 
accident. Merită subliniat faptul 
eă un conducător odihnit sau 
care vine de la o activitate 
musculară moderată nu va avea 
niciodată accidente rutiere din 
vina lui.
' — înseamnă, așadar, că

se pot preveni efectele ne
gative, patogenice, ale aces
tor centri de excitație !

— Desigur ! Și aceasta în pri
mul rînd printr-o activitate 
musculară moderată, care șter
ge acești centri de pe scoarță 
mai bine decît oricare medica
ment. Un alt mijloc de înlătu
rare a centrilor patogenici de 
excitație de pe scoarță este mu
zica armonioasă ; muzica mo
dernă, cu neregularitățile ei rit
mice și lipsa melodiei, nu poa
te în nici un caz înlătura acești 
centri de excitație, ei mai de
grabă poate crea alții noi. Dar 
să revin la principala cale de 
acționare. Rolul sanogenic al 
activității musculare, al tuturor 
grupelor de mușchi din orga
nism, este cunoscut de foarte 
multă vreme. Astfel, se știe că 
alpinismul sau o plimbare in
tr-un mediu nepoluat (in pădu
re, Ia vînătoare etc.) șterg, cel 
puțin temporar, preocupările 
obsedante din mediul poluant și 
dau o stare psihică bună și noi 
posibilități de muncă creatoare. 
Același lucru se intimplă și în 
cazul sportului. Dar cele mai la 
fndemînă activități musculare și 
care reprezintă chiar o mare 
necesitate pentru îmbunătățirea 
metabolismului și întreținerea 
sănătății sînt următoarele două 
genuri de mișcare : MERSUL PE 
JOS ȘI GIMNASTICA DE DI
MINEAȚA, CU FEREASTRA 
DESCHISA. în acest context, aș 
cita experiența făcută cn func
ționarii nnor mari magazine 
din R.F. Germania, care urcau 
scările pină Ia zece etaje, prin 
oprirea lifturilor pe timp de 
mal mulți ani. Aceștia au avut 
de două ori mai puține acciden
te cardiace decît omologii lor 
din alte întreprinderi, care fo
loseau ascensoarele.

— Cu alte cuvinte, folo
sirea liftului ar fi sinonimă 
eu sedentarismul ?

— întocmai ! Nu trebuie să 
uităm că stăm pe scaun numai 
de citeva mii de ani și că am 
locuit in copaci și peșteri cu 
milioane de ani înainte, că or
ganismul uman încă nu este nici 
pe departe adaptat la activita
tea sedentară și în special Ia 
poziția de ședere pe scaun, așa- 

ALEGEȚI PENTRU CURA BALNEARA
In luna februarie

CALWANESTI - CACIULATA !

numită hipostaticâ, in care se 
produc numeroase turburări de 
statică ale coloanei vertebrale, 
numeroase turburări circulato
rii atit la nivelul abdomenului 
și toracelui, cit și la nivelul 
membrelor, dar poate cel mai 
important lucru este faptul, 
constatat recent, că activitatea 
musculară moderată duce la o 
sporire a oxigenării singelui 
care irigă creierul. In general, 
mai ales la vîrstnici, mersul pe 
5—10 kilometri pe zi reprezintă 
o necesitate tot atit de impor
tantă ca și alimentația.

— Firește, vă referiți la 
alimentația rațională !

— Desigur ! Dar nu se poate 
trece cu vederea faptul că omul 
modern, atunci cînd are posibi
litatea, consumă alimente de cel 
puțin două ori, în anumite ca
zuri de patru ori, mai mult 
decit necesitățile Iui zilnice. O- 
dată cu activitățile noastre mo
derne, activitatea musculară de
vine o mare necesitate. Or, 
tocmai aceștia — oamenii mo
derni — sint cei care mănîncă 
mult și se mișcă puțin ! Obezi
tatea a crescut de trei sau de 
patru ori mai mult in statele 
așa-zise bogate, față de cit era 
cu o jumătate de secol in urmă. 
Date statistice nord-americane 
arată că la obezi proporția de 
îmbolnăviri este cel puțin dublă 
față de cei cu greutate norma
lă. Date, în sensul acesta, sînt 
extrem de multe. Ele nu pot 
intra în cadrul unui interviu 
de cîteva minute. In orice caz, 
rezultă clar că ACTIVITATEA 
MUSCULARA REGULATA DE 
DIMINEAȚA, reluată chiar și 
in timpul zilei, și în special 
MERSUL PE JOS reprezintă 
mijloace deosebit de eficiente 
și necostisitoare pentru întreți
nerea sănătății. Se recomandă 
practicarea acestor mijloace — 
gimnastica de dimineață și mer
sul pe jos — începind de Ia 
primele vîrste, din copilărie, ca 
o condiție a scăderii procentului 
de imbolnăviri la virsta adultă 
și chiar la copii și tineret. (S-a 
calculat că efortul muscular su
plimentar trebuie să consume 
cel puțin 2000—4000 de calorii 
pe săptămînă, mai ales la cei 
care se supraalimentează și ca
re sint din ce în ce mai mulți).

— Ce alte avantaje ax mai 
avea activitatea musculară 
armonioasă și continuă ?

— S-a constatat, și nu de 
ieri, de azi, că sportivii sint 
mai sociabili față de semenii lor 
și de aceea sînt foarte simpati
zați in societate. In afară de e- 
ducația care se face sportivilor 
și de necesitatea unei atitudini 
„sportive" nu numai în compe
tiții, dar și în viață, acest lu
cru este legat și de activitatea 
musculară regulată și perma
nentă a acestora. Se cunosc 
puține cazuri de sportivi care 
suferă de insomnie, de colită, 
de nevroză, de hipertensiune 
arterială ; infarctul cardiac este 
extrem de rar Ia sportivi șî, se 
pare, chiar boli complicate apar 
mai rar la cei care duc o acti
vitate musculară regulată.
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Duminică dimineață, la Tg. Mu
reș... Liniștea din spațioasa 
curte a liceului „Papiu Ilarian", 

de pe coridoare, ne lasă impresia că 
am intrat intr-un edificiu pustiu. Este 
doar o impresie. ,.Poftiți și la sala de 
sport !“, ne îndeamnă cineva din ad
ministrația școlii.

Sala de sport, plină pină la refuz ! 
Elevii din patru ani de studii, din cla
sele mari, IX—XII. Băieți și fete. „In 
fiecare duminică organizăm întreceri 
de volei și baschet. Meciuri amicale, 
inter-clase. Un fel de repetiție Ia 
-Cupa liceului», tradițională la noi".

Cel care ne dă explicația este un 
bărbat chipeș, energic, care invită la 
ordine, și disciplină : profesorul de e- 
ducație fizică Ștefan Raczkovi. L-am 
mai văzut undeva......... Da, am lucrat
eu 11 ani în urmă într-o comună din 
județ, la Cristești. Din 1967 sînt aici".

Tînărul dascăl de sport de acum un 
deceniu și mai bine fusese unul din 
eroii unui reportaj. Proaspăt absol
vent, acceptase să lucreze la țară, un
de făcuse treabă, unde își apropiase 
copiii, determinîndu-i să înțeleagă 
rostul exercițiului fizic, peste lecțiile 
din clasă, necesitatea ca fiecare, zil
nic, să fie prezent într-o formă de ac
tivitate sportivă, individuală sau co
lectivă.

Pe acest fond... sportiv a debutat 
sondajul nostru la unul dintre cele 
mai cunoscute licee din municipiul Tg. 
Mureș. La realizarea lui ne-au fost de 
un real ajutor nu numai cei trei di
rectori, Simion Văsieș, Arpad Dealt și 
Radu Băbeanu, colectivul catedrei de 
specialitate, ci și mulți alți profesori 
(Erica Alecu, secretar al organizației 
de partid, Corina Tîrnovean, Doina 
Banc, Andrei Tokes etc.), precum și 
organizația de tineret, prin președin
tele asociației sportive, elevul Horațiu 
Moldovan, din anul X B.

„PORȚIA ZILNICĂ” DE MIȘCARE - SU3

30 DE MINUTE...

Aceasta ar fi o primă concluzie, 
după studierea răspunsurilor celor 
aproape 500 de elevi din anii IX—XII, 
testați în scris (mai puțin reprezen
tanții anului X, aflați în perioada de 
practică în producție).

Ce înseamnă, de fapt, 30 de minute 
de mișcare zilnică ? înseamnă timpul 
pe care elevii de aici îl rezervă exer- 
cițiilor fizice (practicate prin modali
tăți diferite) IN AFARA LECȚIILOR 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ, prin orele de

ÎNTRE ATLETA LUCIA NECOVAN (11,7 pe 100 m!)
Șl CEI APROAPE 0 SUTĂ DL ELEVI COMOZI

CARL NU LAC SPORT DtlOC...

ilor fizice, eum ^5*1 
in care insă —a>ărufF~ell 
este cu totul neglijabil I 
din efectivul duselor 1 
bine că in lectoratele esj 
nizate trimestrial, sâa* ■ 
me de genul „Cum uel 
timpul liber al e»piîl«r aJ 
dintele comitetului de rg 
dor Pirlea. fiind — ---yd 
al activităților sț:- 
desfășurate insă rJ/ J 
directă a cadrelor c_isra 
piele formulări de spini 
ideii nu rezolvă nimie.
și măsuri, acțiuni rood 
gem și dificultatea obăed 
sorii-diriginți, alături de 
șita tuturor activităților 
meni cu o medie de vin 
40 de ani, unu, poate, 
ceptivi la ideea de miși 
însă, poate fi găsită o s 
jinul marii mase a elev 
de la colectivul de condt 
lui șî nu numai de la el

PERFORMERUL NU C<!

TOTUȘI, O EXCEI

Pe frontonul bazinului de 
înot al liceului „Vasile A- 
lecsandri" din Galați stă 
înscris cunoscutul dicton „Mens 

sana in corp ore sano“. Zecile de 
generații de elevi care s-au pre
gătit în această unitate de în- 
vâțămint cu un frumos și bi
nemeritat renume au putut să 
se convingă de adevărul acestor 
cuvinte — „minte sănătoasă, în 
corp sănătos** —, cu atft mai 
mult cu cit liceul este și foarte 
bine dotat din punct de vedere 
material (sală de sport aptă să 
găzduiască și competiții, bazin 
de înot, poligon de tir, terenuri 
bituminate pentru mai multe 
discipline) și a beneficiat totdea
una de profesori cu o foarte 
bună pregătire de specialitate. 
Iată de ce, odată intrat pe poar
ta liceului, elevul găsește largi 
posibilități de a se fortifica, de 
a se recrea în mod util, astfel 
ca randamentul său la învățătu
ră să fie în permanentă creștere, 

în ce măsură se realizează 
aceasta, am lăsat să ne vor
bească „extemporalul* nostru, 
la care au răspuns 462 de elevi 
din clasele IX—XI.

PREA MULTE RĂSPUNSURI 
NEGATIVE I

Evident, am fost interesați să 
vedem, în primul rînd, dacă, în 
afara orelor de curs elevii sînt 
dornici să mai practice o dis
ciplină sportivă, desigur cu scop 
de recreare. Dar surprinzător a 
fost faptul că 172 dintre cei 
chestionați au răspuns negativ. 
Dealtfel, principalul și cel mai 
adesea singurul motiv invocat a 
fost cel vizînd lipsa de timp, 
supraîncărcarea, uneori artificia
lă. Acest șoc este resimțit mai 
mult de cei din clasele mici, 
la care acomodarea cu exigențe
le unei trepte superioare de in- 
vățămînt nu s-a făcuit prea ușor. 
Spre exemplu, la clasa a IX-a F 
23 de elevi au răspuns negativ 
și numai 17 au scris „Da“. O 
situație similară se poate întîlni 
și Ia a X-a A, numărul practi
cau ții or fiind sub cel al neprac- 
tican-ților (17—20). Iată ce au 
scris unii dintre ei : „Practic 
sportul în afara orelor de școală 
foarte puțin, deoarece avem mult 
de învățat, iar școala nu asigură 
condiții pentru desfășurarea ac

Liceul „PAPIU ILARIAN" 

Tg.

activități colective sau individual. Din 
testul nostru, fundamentat — cum s-a 
dorit — pe o mare sinceritate din par
tea elevilor, rezultă că un număr de 
91 de elevi iau parte la activități spor
tive extrașcolare organizate în colec
tiv, 312 fac sport individual (de regulă 
exerciții de gimnastică, dimineața sau 
seara, înainte de culcare, dar și plim
bări cu sania, „ieșiri" pe schiuri, pe 
platoul Corneștilor, în alte zone pito
rești ale municipiului sau scurte re
creații, între orele afectate studiului, 
pe patinoare naturale), în timp ce 75 
se limitează doar la orele de clasă. In 
acest ultim număr am inclus nu nu
mai pe cei care au înțeles să răspundă 
ferm la test („Nici un minut pe zi 
sportului, exercițiilor fizice, peste 
lecțiile de specialitate", Teodor F., anul 
IX A), ci și pe cei cu formulări ezi
tante, de felul „Da, cu intensități di
ferite" (Mioara G, anul XIC), „Prea 
puțin..." sau „Aproape deloc" (răspun
suri ce se repetă, aproximativ în ace
eași formulare și care nu spun ni
mic...).

Apelînd de Ia început la sinceritate, 
trebuie să evidențiem cîteva cazuri, ca, 
de pildă, cel al Marianei Giurgiu 
(XII A), care specifică și convinge că 
practică „numai 5 minute pe zi, dimi
neața, exerciții fizice", sau al elevelor 
Carmen Florea și Luminița Frățilă 
(IX C), pe care testul ziarului Ie-a în
demnat, parcă, să fie foarte autocritice, 
notînd că „se mai intimplă să absen
tăm de la practica exercițiilor fizice 
sau chiar de la lecții". Și motivează 
cu o încărcătură de efort, în preajma 
unor teze, mai ales în situația unor e- 
leve fruntașe la învățătură.

Aproape 30 de minute pe zi pentru 
exerciții fizice și sport O cifră și o 
proporție discutabilă, deoarece, din pă
cate, nu are o distribuție uniformă : 
mulți elevi acordă mișcării o cantitate 
de timp mai mare numai duminica ; 
alții, în perioada practicii in producție 
(cînd nu sînt, de regulă, de efectuat 
teme pentru a doua zi) sau in vacanțe. 
Aici s-ar cuveni ca elevii să fie mai 
bine orientați, ca în școală să se cre
eze o veritabilă opinie de colectiv în 
ceea ce privește perspectiva practicării 
zilnice, dimineața și seara, a exerciți

La ora actuală, 44 dini 
dați figurează cu rezu 
peste... hotarele liceului, 
mai convingător îl oferă 
Negovan (X C), creditata 
100 m, timp care la niv 
junioare II reprezintă un 
mai bune rezultate atlet! 
european ! Nu intrăm îl 
govan meritînd să fie J 
serialul nostru fără sfîrș 
fruntașă la carte. Dorim 
însă, că elevii de aici aii 
siv unele secții de perfo 
deosebi pe cele de volei 
(aici aflîndu-se principal 
divizionarei din Tg. Mu 
chet de la Clubul spori 
handbal de la Mureșul, d 
A.S.A. De asemenea, C, 
tromureș, I.R.H., Confecți 
sint alte asociații sporti 
tate care își selecteaz; 
perspectivă din aceasti 
unitate de invățămint.

Din rindurile celor 15 
70 de eleve și elevi sin 
asociații și cluburi cu _ 
formanță. Cifra spune 
nem seama că elevii de 
rian* reușesc să se insei 
zultatelor prestigioase pe 
liceului și pentru oraș fă 
cesii de la principala 
cartea, învățătura. Ei 
față cu maximum de rs 
gațiilor școlare. Aceasta 
ce absolvenții liceului pr 
siv în învățămîntuț sup 
post-liceal, în diferite ț 
tehnic. Altfel spus, colt 
nu își îngăduie ratări, 
principiu de muncă este

tivităților sportive In afara ore
lor de clasă" ; „Eu consider că 
anul acesta nu mai am timp. 
Sportul îl practic în cele două 
ore pe care le am pe săptămînă 
și pe care Ie consider insufici
ente" ; „Cred că practic sportul 
nu mai mult de o oră pe zi. 
Dar e cam greu să ai și atita 
timp".

Este evidentă, de asemenea, 
ideea că, deși nu au timpul 
material pentru a face mișcare, 
elevii simt necesitatea ei, pentru 
a se reconforta. In același timp, 
se pune și problema concepției 
despre sport, despre exercițiul 
fizic in general. Carmen Julea 
afirmă : „Acord foarte mult timp 

lecțiilor, zilnic, înainte de cul
care" (Dorina Barbălată).

Am înțeles din răspunsurile 
lor, deși nu au afirmat-o direct, 
că în școala generală, acolo un
de ar fi trebuit să se formeze 
și să se cimenteze deprinderea 
de mișcare, nu s-a lucrat su
ficient, astfel că rezultatele ac
tuale se înscriu pe această li
nie, iar activitatea din școală 
nu reușește încă să-i capaciteze 
pe toți la nivelul dorit.

PERFORMANTA ?
UN „OBJECT DE PRET“

Avînd în vedere că sînt foarte 
mulți cei care „nu au timp* pen
tru activitatea sportivă și că, de
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0 MOȘTENIRE SPORTIVĂ MODESTĂ (de la șc 
Șl UN BAZIN CU PREA PUȚINI ÎNO

sportului. Poate mai mult decît 
trebuie. în jur de 1—2 ore pe 
zi*, In timp ce colegul ei F.N. 
spune : 9fAș acorda sportului 
24 din 24 de ore, însă, din pă
cate, nu este timp. In aceste 
condiții fac cam 3 ore pe săptă
mînă*. Două moduri de a privi 
același aspect, cu rezolvări di
ferite dar, totuși, în favoarea 
spartului.

Un calcul privind timpul acor
dat de către cei 290 de elevi care 
au răspuns afirmativ ne arată 
că acesta nu depășește decît cu 
foarte puțin o jumătate de oră 
pe ri (!), ceea ce, să recunoaș
tem, este îngrijorător. Organis
mul — in creștere —, oricît de 
puternic ar fi el, are nevoie de 
permanentă oxigenare pentru a 
putea „funcționa" ireproșabil. Or, 
cea mai sigură și eficientă me
todă este practicarea exercițiilor 
fizice. Să mai notăm cîteva răs
punsuri, ilustrînd faptul că une
ori organismul își cere dreptu
rile lui : „In fiecare zi, în pau
zele dintre lecții, fac exerciții 
de mișcare" (Iuliana Mi cu), „In
tre orele 5 și 5,30 fac un cros 
printre blocuri, dar nu în mod 
constant" (Elisa beta Dinu), „ A- 
cord 15 minute după pregătirea

Liceul „VASILE ALECSAF

asemenea, timpul acordat de 
ceilalți este sub limita rezonabi
lă, reiese clar că cei apropiați 
de performanță sînt și mai pu
țini. Dealtfel, cele mai multe 
răspunsuri se referă la perfor
manțe realizate înainte de liceu, 
rezultate care nici la acea dată 
nu promiteau prea mult. Totuși, 
sînt elevi care reușesc să Îmbine 
sportul cu învățătura, aflîndu-se 
printre fruntași. Cei mai eloc
vent exemplu este Cristian Banu, 
recordman național la 100 m 
spate copii, campion național și 
școlar în 1977, component al lo
tului reprezentativ de naitație și, 
după opinia specialiștilor, cei 
mai bun la grupa Iui de vîrstă. 
De asemenea, Cornel iu Mangal ea, 
vicecampion național la aeromo- 
delism, Cătălin Boeru, campion 
municipal la șah în 1975, Ioana 
Mohor, campioană județeană la 
schi în 1977. Acestea sînt vîrfu- 
rile. Dar mai sînt elevi care 
activează in cadrul secțiilor de
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RE TREBUIE SĂ-I ATRAGĂ MAI PUTERNIC PE ELEVI
?- ținut activ de profesorii de spedalita- 

de Ion Ehedi cu precădere, dascălul 
ă 'care a călăuzit spre aceeași îndelet- 
e nicire peste 40 de tineri din această
■- instituție de învățămînt Canaro, Di
s’ diga, I. Nagy (Tg. Mureș), Năsăudean 
e (Ibănești), Singiorzan (Cipău), Tothpall
s (Lechința de Mureș), Tudose (Reghin), 
>- Kelemen (Batoș), Trosner (Sovata-
y Băi), I. Gheorghe (Negrești) au ple- 

cat de aici devenind cadre didactice 
a de specialitate cu o bună reputație.
" Operația continuă, practic non-stop, 
J lingă Ion Ehedi, ceilalți doi colegi de 
e catedră, Mariana Bighian și Ștefan 

Raczkovi, formînd pentru I.E.F.S. noi 
și noi generații din rîndul proaspeților 
absolvenți, al elevilor cu afinități și 
performanțe sportive.e

EDILII AU CUViNTUL !

a Factorii consultați și în primul rînd 
i" colectivul de conducere a liceului con

sideră că atragerea elevilor în practica 
exercițiilor fizice și sportului poate a- 
tinge cote mai înalte. Cum 1 Valorifi
când mai bine condițiile existente (sa
lă de sport, un coridor amenajat pen
tru atletism, curtea liceului, care dis- 

. pune de terenuri de volei și tenis, bas- 
“ chet și handbal, sector pentru sări-
1_ turi), dar și sporind spațiul de mișcare
' al elevilor, printr-un teren situat în 

vecinătate, chiar în „cartierul" megieș. 
a Copiii și l-ar amenaja singuri, fonduri 
« există, bugetul liceului îngăduie unele 
!1 investiții (așa cum reușește să acope-
e re toate nevoile de material și echipa-
n ment sportiv !). Ce lipsește atunci ? 

înțelegerea edililor. O sugerăm și o 
n așteptăm, împreună cu toți elevii și 
0 profesorii de la „Papiu Ilarian". Mai 

mult : sîntem siguri că ea nu va întîr- 
zia, știut fiind cit de generoasă a fost 
municipalitatea cu tineretul studios în 
alte ocazii asemănătoare.

10 februarie 1978... Ca in fiecare zi, baschet non-stop in sala de sport a liceului 
„l. L. Caragiale"... In trening : prof. Constanța Săndulache.

în acest fel, tradiția liceului are 
e toate temeiurile să fie îmbogățită. O 
a sportivă ca Negovan, care se anunță o 

stea în atletismul nostru de perfor- 
Q manță, mulți alți elevi aflați in lotu-
_ rile de juniori la volei, baschet și 
e handbal pledează pentru afirmarea a- 
ă cestei tradiții.

în paralel, insă, polarizarea atenției 
e elevilor, a marii mase a tinerilor ce 

se instruiesc aici, spre mișcare, spre 
p_ sport, pentru sănătate, trebuie să con- 
t-2 stituie un obiectiv permanent, care 
* angajează nu numai colectivul profe- 

,2 sorilor de specialitate și școala sau or- 
"j ganizațiile de pionieri și tineret, ci și 

familia, în primul rînd familia. Prin 
înțelegerea necesității acestei colabo- 
rări multilaterale se va putea ajunge 

. treptat ca fiecare elev să aloce miș- 
cării, din convingere, nu 5 sau 16 mi
nute pe zi, ei mult mai mult Fiindcă 

7 «ce minut în plus de mișcare se va- 
lorifică in sfera întăririi sănătății și 

1 . robusteții copiilor sensul social eel mai 
a important al educației fizice în școală, 

s- Tiberiu STAMA

Liceul „I. L. Cara
giale" din Bucu
rești. Petrecem cîte- 

va ore in sala de sport. 
Profesoare de educație 
fizică — Clara Roman și 
Constanța Săndulache, 
ambele suplinitoare. Ore 
frumoase, animate, echi
pament corect, timp bine 
valorificat, comasări de 
clase — XI A și XI B — 
pentru demixtare, în ve
derea unei mai eficace 
îndepliniri a temei. La 
terminarea ultimei ore, 
colectiv sportiv, prevă
zut pentru a oră (13—14), 
dar care s-a încheiat In 
jurul orei 15,30, deoare
ce baschetul este o ve
che tradiție la „I.L. Ca
ragiale", iar majoritatea 
elevilor nu-i rezistă.

In „ferestrele" orelor 
de educație fizică, cîte- 
va sondaje în clasele a 
IX-a și a Xl-a (total — 
6 clase investigate).

Iată citeva din întrebă
rile puse elevilor :
• Cît timp acordați pe 

săptămină sportului, în 
afara orei de educație 
fizică ?
• Faceți parte din 

vreun club sau dinir-o 
asociație sportivă ?
• Ce performanță spor

tivă ați obținut ?
• Sînteți mulțumit de 

dezvoltarea dv. fizică ?

• Ce părere aveți des
pre felul in care se des
fășoară lecția de educa
ție fizică ?

Pentru elevii claselor a

Foto : Vasile BAGEAC

eleni de elevi (15) fac 
parte din cluburi și aso
ciații sportive — Pro
gresul, Dinamo, Steaua. 
CJS.Ș. 1. Șoimii TAROM,

tropometrice remarcabile 
— 1,79 m și 62 kg (băiat) 
sau 1,62 m și 48 kg (fa
tă) — nu sînt mulțumiți 
de dezvoltarea lor fi
zică. Să mai notăm că 
unul dintre elevii clasei 
a IX-a D (Marian Rada 
1,51 m — 44 kg) face 
abstracție de datele sale 
mai modeste, fiind mem
bru al clubului de judo 
..Ecran".

In privința felului in 
care se desfășoară lecți
ile de educație fizică la 
liceul JLL. Caragiale", 
majoritatea elevilor le a- 
probă. Există insă și o- 
biecții : Cristina Zamfir 
și Dana Tătar i cpi myoră 
schimbarea prea frecven
tă a profesorilor de edu
cație fizică. Cei mai 
mulți elevi sînt incinta;! 
de faptul că in partea a 
doua a lecției se joacă 
baschet. Există unii, ca 
de pildă Cristian Viorel 
Popescu și R.R.. din ace
eași clasă, care nu sint 
mulțumiți de faptul eă se 
face prea multă gimnas
tică ? C.A. face aprecieri 
care depășesc cadrul or
ganizării lecției : „Este o 
oră foarte plăcută și re

SPORT, TENTAȚIA PERFORMANȚEI, 
DAR Șl 0 FALSA DILEMĂ: 

BASCHET SAU GIMNASTICĂ?
Liceul „L L. CARAGIALE" 

București

Xl-a am pus o întreba
re suplimentară :

• Ce părere aveți des
pre trecerea de Ia pro
gramul eu două ore de 
educație fizică pe săp
tămină la numai o oră?

Cele aproximativ 200 
de răspunsuri oferă ur
mătoarele concluzii :

Timpul pe care elevii 
din clasa a IX-a (mai 
ales) îl afectează spor
tului este cu totul ine
gal Media poate fi calcu
lată în jurul a o oră și 
ceva pe zi, dar oscilațiile 
sînt deosebit de specta
culoase. Unii elevi 
„merg" pînă la 20 de ore 
pe săptămină (un număr 
restrins), în timp ce alții 
(și mai puțini) nu acor
dă nici o atenție sportu
lui. In clasa a IX-a D, 
de pildă, un număr sufi-

Rapid, .Ecran" (judo). 
Se constată* că la liceul 
„I.L. Caragiale" tentația 
performanței este remar
cabilă.

în privința dezvoltării 
fizice generale, părerile 
sînt împărțite. Cam o ju
mătate din efectivul ele
vilor chestionați au răs
puns că sînt mulțumiți 
de dezvoltarea lor fizică. 
Ceilalți, dimpotrivă — 
nu 1 Interesant este de 
remarcat faptul că unii 
elevi, deși au date an-

laxantă pentru elevii u- 
nui liceu de matematică 
și fizică".

La întrebarea în legă
tură cu reducerea progra
mei cu o oră de educație 
fizică, toți elevii claselor 
a Xl-a, fără nici o ex
cepție, regretă anularea 
unei ore. Mai mult decît 
atit, mulți dintre ei ar 
dori reprogramarea aces
tei ore peste actualul vo
lum al obligațiilor școla
re. Eugen Teodorescu, din 
clasa a Xl-a B, scrie :

„Cred că este insuficient, 
pentru că sintem în pe
rioada de formare și a- 
vem nevoie de mult 
sport". Iolauda Hanganu 
notează : „Regret aceas
tă reducere. Doresc chiar 
mai mult decit 2 ore de 
educație fizică pe săptâ- 
mină". C. G. Rapauzu, 
din clasa Xl-a A, men
ționează : „Nu știu dacă, 
luindu-se această măsură, 
s-a avut in vedere vîrsta 
noastră".

Dorința elevilor de a 
avea o oră de educație 
fizică in plus este argu
mentată intr-un mod 
foarte interesant și ma
tur de elevul R.A. : „A- 
eeastă oră in plus este 
necesară mai ales pentru 
elevii care nu fac sport 
in mod obișnuit". In sfîr
șit, elevul (sau eleva) 
AX>„ din clasa a IX-a A, 
scrie : ..Dat fiind faptul 
că una din cele 2 ore de 
educație fizică este pla
sată Ia începutul zilei de 
școală, avem o senzație 
plăcută in tot restul ore
lor de curs". Iată o a- 
preciere care se consti- 
twe intr-o veritabilă ple
doarie pentru sport și 
mișcare și care atrage 
atenția, în mod indirect, 
asupra importanței hotă- 
ritoare a gimnasticii de 
înviorare, mijloc eficient 
de stimulare a forțelor.

—Revenind în sala de 
sport, in timpul rezervat 
colectivului sportiv, ne-am 
dat seama că baschetul 
este, intr-adevăr, o ma
re pasiune a elevilor de 
la ,J. L. Caragiale". 
Conduși de profesoara 
Constanța Săndulache,
ei erau angajați în aprige 
și frumoase partide în 
care procedeele tehnice 
de finețe erau încercate 
cu mult curaj. în tabăra 
cealaltă, fetele, conduse 
de prof. Clara Roman, 
participau cu mult elan 
la serii de exerciții fizice. 
Era evident că printre 
fete nu se află nici una 
care să fi completat pe 
buletinul anchetei noas
tre rindurile legate de 
reproșul privind „excesul 
de gimnastică" de la „I.L. 
Caragiale". Cu aceste 
impresii, ne-am îndrep
tat spre cancelaria pro
fesorilor, unde ne-am 
propus o scurtă convor
bire cu directoarea li
ceului, prof. Ioana Cos
mo.
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prilejuri (tabere, concedii cu pă
rinții) sau la alte bazine din lo
calitate. De ce ? In primul rînd 
pentru că bazinul școlii a stat 
vreme îndelungată Închis și abia 
în toamna trecută și-a redeschis 
porțile. Problema reparațiilor a 
tost (în sfîrșit) rezolvată, nu 
mai revenim asupra ei, dar fa
cem (nu este pentru prima oară) 
precizarea că cineva ar trebui să 
poarte răspunderea pentru marea 
întârziere (peste 2 ani !), urmare 
a unei evidente neglijențe 1 Se 
cere, așadar, ca timpul pierdut 
să fie recuperat, pentru că mai 
mult de un sfert dintre elevii 
testați au răspuns că nu știu să 
înoate. Procentul este prea mare 
pentru a putea fi trecut cu ve
derea. Este îmbucurător faptul 
că o parte din lecții se desfă
șoară la bazin, ceea ce ne-o con
firmă, în special, elevii din cla
sele a IX-a funde se află și cei 
mai mulți dintre „neinițiați"), 
care menționează că au învățat 
să înoate în primul trimestru în 
bazinul liceului. Să sperăm că 
acțiunile vor continua cu mai 
multă atenție în perioada urmă
toare și numărul orelor petre
cute de copii în bazin va fi în 
creștere. Și pentru că aminteam 
de programul de activități de 
masă din trimestrul n, sugerăm 
și introducerea unor concursuri 
de înot, sigur bine apreciate.

★
Cifrele și exemplele oferite sînt 

elocvente. Se poate afirma, deci, 
că sportul, educația fizică mai 
plătesc tribut unui stil de mun
că defectuos privind formarea 
deprinderilor de mișcare, conlu
crarea școală-cluburi de perfor
manță. organizarea unor ac
țiuni de masă cu adevărat atrac
tive, încărcarea bugetului de timp 
aj elevului. De asemenea, un 
mare rol revine și familiei, care 
trebuie să se îngrijească nu nu
mai de notele mari" ale copilu
lui, ei să-i creeze și cadrul ne
cesar măririi capacității de re
zistență Ia efort.

Pe frontonul bazinului liceului 
„Vasile Alecsandri" poate fi citit 
„Mens sana în corpore sano*. nn 
dicton mai actual ca oricînd, dar 
care, din păcate. este ignorat 
încă de nrea mulH...

Emanuel FANTANEANU

„DISCIPLINA UNEI ȘCOLI DEPINDE Șl DE FELUL ÎN CARE 
EA REUȘEȘTE SĂ-ȘI ORGANIZEZE EDUCAȚIA FIZICĂ"
Intîlnirea cu prof. Ioana Cosma n-a fost prea încurajatoare 

pentru reporter. I s-a pus în vedere că testul de educație 
fizică trebuie efectuat strict în minutele libere, fără a 

consuma nimic, nici măcar o secundă, din celelalte ore. Dar, 
după această precizare, binevenită în fond, totul a mers foarte 
bine, deoarece reporterul a avut revelația unei directoare pasio
nate după sport. In aceste condiții, n-a mai fost nevoie de o 
primă întrebare. Tovarășa Ioana Cosma a spus direct :

— Pentru mine, o spun fără ocolișuri, disciplina într-o școală 
depinde in mare măsură de felul în care respectiva școală reu
șește să-și organizeze educația fizică.

— Cind ați ajuns la această concluzie ?
— încă de pe vremea cind eram elevă, la Școala normală din 

Predeal. In școala noastră s-a făcut multă gimnastică, o invitație 
directă, la ordine, s-au făcut foarte multe exerciții „de front" 
și de ordine care par, astăzi, cam învechite, dar care constituie 
abecedarul mișcării corecte și al corpului frumos.

— Pentru un reporter de sport este foarte frumos ceea ce 
spuneți.»

— Nu urmăresc replicile frumoase. Am o mare exigență față 
de educația fizică. O să vi se pară curios, dar un elev sau o 
elevă trebuie să știe să se miște, să umble frumos, să intre corect 
pe ușă, să iasă cu distincție, aș spune. De toate acestea trebuie 
să se ocupe, în primul rînd, educația fizică.

— Care ar fi motorul pentru accelerarea procesului de educație 
fizică ?

— Motorul este omul, adică PROFESORUL. Un profesor de 
educație fizică care lucrează doar pe baza regulamentului mi se 
pare un om inutil. Am avut profesori de educație fizică, în 
școala mea, care ne scoteau Ia înviorare dimineața, pe zăpadă. 
Era un lucru minunat. Această înviorare este prevăzută și astăzi, 
dar vă rog să mă credeți că foarte multe internate o trec sub 
tăcere, ca să nu mai vorbesc de înviorarea pe zăpadă...

— Cum îi găsiți pe elevii din școala dumneavoastră ?
— Le place sportul. îmi crește inima eînd văd asta. Au și con

diții. O sală mare de sport, două săli mai mici. O curte fru
moasă, marcată, cu panouri și plase, chiar dacă in ultimul timp 
cele două șantiere au însemnat un handicap pentru sport. îmi 
aduc aminte, am profesat în această școală in 1959. Apoi am 
trecut în altă muncă. Intre timp, frumoasa noastră sală a aparți
nut unei întreprinderi de gospodărire a bazelor sportive. M-am 
întors în școala noastră în 1973. Am reluat activitatea cu mult 
elan. Am reușit să facem vreo 8 laboratoare în numai eiteva 
luni. Am primit vizita unor personalități din Ministerul Educa
ției și învățămîntului. Le-a plăcut ce-am reușit să facem. Ne-au 
întrebat la încheierea vizitei : „Ce doriți să vă oferim, tovarășe 
directoare, în semn de prețuire pentru activitatea depusă?" Am

susține IOANA COSMA, 

directoarea liceului „I. L. Caragiale"

răspuns, fără să stau pe ginduri : „Vă rugăm să ne dați sala 
de sport. Să fie sala liceului". Și așa s-a intimplat. O, de-ați ști 
cit de mult a fost de lucru după aceea... S-a lucrat cu elan... 
A fost nevoie și de mulți bani. Ne-am bătut să-i obținem. Și 
sala, lăsată in paragină, arăta după titva timp ca o bijuterie.

— Sinteți mulțumită de dezvoltarea fizieă a elevilor dum
neavoastră ?

— In linii mari, da. Socotesc, însă, că educația fizică nu trebuie 
să înceapă in școală, ci mult mai devreme, la preșcolari. Ceea 
ce începi să faci în școală e mai greu, pentru că „șoimii", dacă 
n-au învățat să facă primele mișcări de zbor în anii dulci ai 
copilăriei, învață mult mai greu cind țin și penița în mină. în 
ceea ce mă privește, eu socotesc că nu trebuie să existe un copil 
care să nu știe să schieze.

— Schiul presupune, totuși, un efort complex.
— Nu trebuie să ne gindim neapărat Ia schiorii ultraechipați, 

care apar la televizor. Să ne gindim că putem să ne facem și 
noi înșine schiurile, așa cum făceau mulți copii, la Predeal, ur- 
mărindu-1 și admirîndu-I pe Norocel, o mogildeață care zbura pe 
Clăbucet ca un adevărat șoimuleț.

— Credeți că lipsa inițiativei...
— Vă spun drept, munca cea mai importantă a profesorului de 

educație fizică trebuie să urmărească instruirea... părinților 1 Fie
care profesor de educație fizică trebuie să obțină un mare aliat 
în persoana părinților. Dacă va reuși acest lucru, munca lui va 
fi infinit mai ușoară și mai productivă.

— Toți elevii din clasa a Xl-a pe care i-am chestionat in școală 
regretă renunțarea la o oră de educație fizică pe săptămină.

— Și eu o regret Dar sînt sigură că o să o redobîndim. învăță- 
mîntul nostru trece printr-o perioadă de perfecționare, de căutare 
a făgașului ideal. Și va veni și asta. Pînă atunci, colectivul spor
tiv trebuie să suplinească absența acestei ore regretate. Ora 
care a rămas trebuie să organizeze, de fapt, orele colectivului 
sportiv, pe care elevii din școala noastră le „consumă" însetați, 
deoarece simt și îți dau seama de nevoia mișcării...

loon CHIRILA



BIATLONISTUL GHEORGHE GÎRNIȚĂ 
ÎNVINGĂTOR ÎN PRIMA PROBĂ A „CUPEI CARPAȚI"

Rezultate promițătoare pentru Campionatele mondiale

DE LA F. R. HANDBAL

POIANA BRAȘOV, 10 (prin te
lefon). Vineri s-a disputat prima 
probă din cadrul concursului in
ternațional de biatlon dotat cu 
„Cupa Carpaților". Competiția, 
important test al sportivilor ro
mâni în vederea apropiatelor 
campionate mandiale din Aus
tria, a arătat antrenorilor noștri 
stadiul de pregătire în care se a- 
flă cel mai buni biatloniști ro
mâni la această oră. Da start au 
fost prezenți și schiori din R. D. 
Germană (reprezentanții Iugosla
viei au absentat din cauza tim
pului nefavorabil), care se re
marcă printre protagoniștii ma
rilor competiții și în compania 
cărora reprezentanții noștri au 
demonstrat câ antrenamentele in
tense efectuate vor da roade, 
sperăm, la C.M.

Cursa de 20 km ne-a arătat că 
Gheorghe Girniță rămîne cel mai 
valoros produs românesc al aces
tei ramuri sportive. Plecat din 
start cu nr. 1, el a făcut o cursă 
excelentă. A alergat bine pe 
schiuri, așa cum il știm, și-a 
dozat bine efortul, iar în poligon 
a tras cu atenție, ratînd de puțin 
la poziția în picioare, fapt pentru 
care a fost penalizat cu 3 mi
nute. El a dominat cursa de la 
un capăt la celălalt, nedînd vreo 
speranță principalilor săi urmă
ritori, Andreas Richter (R. D. 
Germană) și Victor Fjntana, pe 

care i-a depășit cu peste 3 mi
nute. O comportare bună a avut 
V. Fontana care, cu numai 2 mi
nute penalizare înregistrate la 
ultima tragere în picioare, a ob
ținut un merituos loc 3, anun- 
țîndu-și cu fermitate candidatura 
pentru echipa reprezentativă. Gh. 
Duca, un reprezentant al noului 
val, s-a străduit — și în parte a 
reușit — să confirme speranțele 
ce se pun în el obținînd în final 
locul 4. Ne-am așteptat la mai 
mult de la Gh. Voicu. Nici Iosif 
Tamaș nu a mers la valoarea sa, 
Cornel Potroanchenu, unul dintre 
cei mai buni biatloniști ai țării, 
nu a luat startul, fiind bolnav. 
Medicul lotului speră ca el să fie 
prezent sîmbătă la startul cursei 
de 10 km.

REZULTATE TEHNICE. Cursa 
de 20 km : 1. Gh, Gîrniță (Româ
nia) îh 15:12 (3 minute penali
zare) ; 2. Andreas Richter (R.1K 
Germană) lh 18:51 (3) ; 3. V.
Fontana (România) lh 20:15 (2) ;
4. Gh. Duca (România) lh 21:01 
(3) ; 5. G-erd Katner (R.D. Ger
mană) lh 21:14 (6) ; S. Olaf Wais- 
spflog (R.D. Germană) lh 23:08 
(6).

Sîmbătă are loc cursa pe 10 
km, iar duminică ștafeta de 
4X7,5 km.

P. I.

Gheorghe Girnițâ. în timpul 
cursei de 2$ km 

Foto : N. DRAGOȘ 

PE MEDALIATEI OLIMPICI DOLIPSCHI Șl CODREANU

Da recentul campionat mondial 
de handbal masculin, care a avut 
loc în Danemarca, echipa noas
tră reprezentativă a avut o 
comportare necorespunzătoare, 
clasîndu-s-e, în final, pe locul 7.

Federația română de handbal, 
căreia îi revine în principal res
ponsabilitatea acestei evoluții sub 
nivelul așteptărilor și obiective
lor stabilite, în scopul elucidării 
lipsurilor și cauzelor reale care 
au determinat această compor
tare, în vederea găsirii celor mai 
bune soluții pentru îmbunătăți
rea radicală a activității viitoare, 
pe baza indicațiilor și sarcinilor 
stabilite de C.N.E.F.S., va în
treprinde următoarele măsuri :

— pregătirea unui material de 
analiză cu participarea efectivă 
a tehnicienilor care au răspuns 
de pregătirea lotului, a jucători
lor, a altor antrenori care au par
ticipat la diferite acțiuni ale lo
tului, precum și a specialiștilor 
Secției sport de performanță și 
pregătire olimpică a C.N.E.F.S. ;

— organizarea unei analize asu
pra pregătirii și participării la 
campionatul mondial, în prezența 
sportivilor, tehnicienilor lotului, 
membrilor Biroului federal, pre
cum și a antrenorilor care au luat 
parte în calitate de observatori 1a 
această competiție și care au fost 
atrași la această activitate șl în 
perioada premergătoare campio
natului mondial. Această analiză 
se va desfășura în cadrul Birou
lui Executiv al C.N.E.F.S. ;

— pe baza concluziilor acestei 
ședințe și a consultării tehnicie
nilor și activiștilor din domeniul 
handbalului. Colegiul central de 
antrenori va propune măsuri pen
tru perfecționarea orientării me
todice și a procesului de pregă
tire a jucătorilor de handbal, 
precum și sistemul național de 
selecție și pregătire a loturilor 
naționale de handbal ;

— Biroul federal va dezbate a- 
ceste propuneri și măsurile care 
vizează perfecționarea activității 
handbalistice, creșterea nivelului 
valoric al echipelor de seniori și 
juniori participante la sistemul 
competițional republican, ridica
rea nivelului profesional al ca
drelor de specialitate, antrenarea 
cu răspunderi concrete a unul 
număr. mai mare de secții în pre
gătirea unor jucători de valoare 
internațională necesari reprezen
tativelor naționale, precum și ce
le care privesc pregătirea la cel 
mai înalt nivel a echipei care ne 
va reprezenta la Jocurile Olimpi
ce din 1980 ;

— toate aceste propuneri și mă
suri vor fi supuse spre dezbatere 
și aprobare plenarei Comitetului 
federal care se va desfășura în 
prima jumătate a lunii martie.

Federația română de handbal 
își manifestă deplina convingere 
că toți iubitorii handbalului din 
țara noastră și în mod deosebit 
jucătorii și antrenorii vor acorda 
tot sprijinul lor în acțiunea de 
readucere a echipei reprezenta
tive în fruntea ierarhie; mondiale.

Concurenți din 13 județe la start
îl AȘTEAPTĂ...

Tineri luptători la

CAMPIONATELE NAȚIONALE 0E ORIENTARE
PE SCHIURI ALE JUNIORILOR

BAIA MARE, 10 (prin telefon). 
La Poiana Soarelui-Izvoarele 
intr-un decor de iarnă ca în bas
me, au Început campionatele re
publicane de orientare pe schi 
pentru juniori șl întrecerile „Cu
pei F.R.T,A,“ pentru seniori. La 
startul întrecerii, excelent orga
nizată de federația de speciali
tate cu ajutorul organelor lo
cale s-au prezentat concurenți 
din 13 județe în care orientarea 
turistică și alergarea pe schiuri 
se bucură de atenția factorilor 
de resort. De o participare nu
meroasă s-au bucurat întrecerile 
juniorilor mici : cei 21 de băieți 
sub 15 ari.! au avut de parcurs 
5,6- km (linie aeriană) pentru a 
găsi cele patru posturi de con
trol, ta timp ce colegele lor de... 
vîrstă' (11 fete) au parcurs cu un 
kilometru mai puțin pentru a 
căuta trei posturi. Juniorii mart 
au parcurs ta prima etapă peste 
* kilometri (5 puncte de control), 
iar fetele aproape 6 km (4 pos-

turl). Startul s-a dat cu două ore 
mal tîrziu deelt programarea 
inițială deoareoe sosirea concu- 
renților a fost îngreuiată de dru
mul înghețat,

în Cupa F.R.T.A. de iarna au 
luat startul 39 de concurenți 
(dintre care 13 fete) — participa- 
re mai numeroasă dedt anul 
trecut, ta ciuda faptului că pre-' 
zența era condiționată de o 
bună pregătire ta alergarea pe 
schiuri,

Preocuparea Federației române 
de lupte pentru creșterea schim
bului de mîlne este statornică. 
Dar, parcă niciodată atit de e- 
videntă ca in ultima vreme. Sti
mulați de succesele internațio
nale ale unor tineri luptători (N, 
Gingă, S. Rusii, I. Draica). — ob
ținute la vîrsta junioratului —

ÎN DIVIZIILE A

LA BASCHET

ffieftem?
SÎMBÂTÂ

ATLETISM. Sala „23 Au
gust*, de la ora 16 : cam
pionatele republicane de 
seniori.

BASCHET. Sala Floreas- 
ea, de la ora 16,30 : Olim
pia — Politehnica (f. A), 
Progresul — C.S.U. Galați 
(f.A) ; sala Politehnica, de 
la ora 16,30 : p.T.T. — 
C.Ș.B. (f.B), Politehnica U 
— Arhitectura (f.B).

TENIS DE MASA Pala
tul sporturilor și culturii, 
de la orele 8.30 șl 15 : 
campionatele internațio
nale.

VOLEI.
ora 16 : Dinamo 
(m.A) ;
17,30 :
(LA).

Sala Floreasca, 
Steaua 

sala Dinamo, ora 
I.E.F.S. — Voința

DUMINICA

ATLETISM. Sala ..23 Au
gust*, de la ora 9.30 : cam
pionatele republicane de 
seniori.

BASCHET. Sala Floreas- 
ea, de la ora 10 : Progre
sul — C.S.U. Galați, (f.A), 
Olimpia — Politehnica 
(t-A) j sala Politehnica, 
de la ora 9 : Universitatea 
— Universitatea crai ava 
(f-B). P.T.T. — A.S.A. Ba- 
Cătt (m.B).

TENIS DE MASĂ. Pala
tal sporturilor și culturii, 
de Sa orele 8 șl 13 : cam
pionatele internaționale.

VOLEI. Sala Dinamo, de 
la ora 10 : Dinamo — 
C.S.U. Galați (f.A).

■

Sportul

REZULTATE TEHNICE, juniori 
mid : Vasiie Bota (Voința Baia 
Mare) ; junioare mici : Christel 
Donek (Voința Brașov) ; juniori 
mari : loan Pop (București) ; 
junioare mari : Silvia Tomoroagă 
(Bistrița)

Cupa F.R.T.A., feminin : 
Ghizela Șindrilaru (Brașov). 
Maria Popescu („U“ Buc.). 
Natalia Deconescu (Craiova) ; 

“masculin : 1. Gligor Costau
(Baia Mare), 2. Gh. Chiuzbăian 
(Bala Mare), 3. c. Petrișor („U" 
Buc.).

Sever NORAN

i.
8.
3.

Patru din cele șase meciuri 
etapei a 13-a, 
tru sîmbătă 
figura aricind 
campionatului 
chet feminin : 
—. Politehnica 
Satu Mare — 
Universitatea _ ____
I.E.F.S.-Lic. 2 și Crișul — Uni
versitatea Cluj-Napoca. Ca atare, 
apreciem că această etapă este 
foarte interesantă, rezultatele ta- 
tîlnirilor puțind duce la mothfi- 
cărt Importante în clasament. Ce
lelalte două partide : Progresul 
— C.S.U. Galati și Clubul sportiv 
școlar Ploiești — Rapid.
• Ieri, seară, la Cluj-Napoca, 

in mec: restanță In cadrul Divi
ziei A : Universitatea — steaua 
60—61 (35—37). Returul are loc 
astăzi. (Mircea RADU — coresp.).

ale 
programate pen- 

și duminică, pot 
cia derbyuri ale 

national de bas- 
Ollmpia București 
București, Mobila 

Volnfa Brașov, 
Timișoara —

LA SINAIA, ZILNIC. CONCIRSLIRI
$1 ANTRENAMENTE LA BOB Șl SAME

SINAIA, 10 (prin telefon). Ge
nitala din ultimele zile a permis 
desfășurarea concursurilor și an
trenamentelor la bob și sanie in 
omdiții optime. La bob, de pil
dă. s-a ajuns la peste 70 de 
coboriri pe zi, multe dintre ele e- 
fectuate de boburile de 4 persoa
ne ale lotului de tineret (piloțl 
P. Neagu și Al. Pandrea) care 
va participa, peste puțină vreme, 
Ia campionatul european rezervat 
acestei categorii de concurenți. 
Menționăm șl faptul că boberii 
începători (25 de echipaje), care 
se pregătesc în cadrul școlii na
ționale sub îndrumarea maestru
lui emerit al sportului Ion Paa- 
țuru, tau startul de la virajul 9 
și probabil că de săptămtna vii
toare vir folosi plecarea interme
diară (1 200 m).

Activitatea oompetițională a 
continuat cu întrecerile pentru

„Cupa Bucegi* la bob și sanie. 
Rezultate : BO3 2 (4 manșe : 1. 
Pandrea — Mitrofan (Votata Si
naia) 224.573 ; 2. Vulpe — Streață 
(C.S.O. Sinaia) 225,401 ; 3. Chițu
— Apostol (Poiana Cimpir.a)
226,533 ; 4. Bunea — Gbiță (C.S.O.) 
227,690 ; 5. Birtiga — Stoica (Car- 
pațl Sinaia) 228.653 : 6. Hogea — 
Ghedeon (Voința Sinaia) 229,641. 
SANIE — seniori : 1. Ispas (A.S. 
Armata Brașov) 110,376 ; seni
oare : Mirela Cosma (Telefericul 
Brașov) 106.323 ; juntari : Cristian 
Pictarea (CI. sp. ~~__
111,911 ; junioare : Camelia Curea 
(Carpați) 105.636 ; -----
— Anghel (A.S.A.)

Asătzi (dimineață — cursele de 
bob. după amiază — cele de sa
nie) și mii ne (dimineață) se des
fășoară întrecerile pentru „Cupa 
UCECOM*. (Paul POPA, coresp).

0 SURPRIZĂ !
porțile afirmării

tehnicienii noștri au alcătuit un 
lot numeros de tineri talentați, 
care s-au remarcat cu prilejul 
concursului de selecție de la Bra
șov. Și, ca de obicei, locul ales 
pentru efectuarea unui scurt sta
giu de pregătire comună a fost 
Poiana Brașov. Așa se explică 
faptul că. intr-una din zilele tre
cute, în sala de lupte din Poiană 
i-am găsit pe antrenorii Ion Cor- 
neanu, Nlcolae Pavel, Station Po
pescu și Eugen Hupcă (recent 
promovat ta rtadul antrenorilor) 
supuntadu-și elevii unul sever 
examen : trecerea normelor de 
oontrol.

Cei aproape 58 de tineri (majo
ritatea juniori) au trecu* pe 
rînd prin fața examinatorilor la 
cele șapte ateliere, Diversitatea 
șl coniplexitatea celor 7 probe de 
control stat ta măsură să ofere 
date t jarte precise despre modul 
cum s-a lucrat și ta ce direcție 
trebuie acționat în continuare. 
„Creșteri spectaculoase, de la ul
timul test șl ptnă acum — ne 
spune antrenorul N. Pavd — am 
înregistrat la D. Grecu (Arad), C. 
Bogoi (Rm. Vil cea). Gh. Moldo
veana (Pitești), I. Răduțescu (Sla
tina), V. Mindreanu (Reșița), A. 
Ghiță (Rădăuți), N. Vladlmirescu 
(Galați), N. Pin tea (Satu Mare), 
N. Mogoșan (Drobeta Tr, Seve
rin), V. Rusa (Reșița), I. Poe- 
naru (Timișoara) șa.*

La terminarea antrenamentu
lui, am avut o scurtă discuție cu 
antrenorul emerit Ion Corneanu.

— Pentru care eveniment spor
tiv efectuați aceste pregătiri 1

— Obiectivul cel mai apcjpial 
este campionatul european de 
juniori, din luna iulie, din Fin
landa. Dar. așa cum ne-am obiș
nuit sa lucrăm. încă de pe aoum 
ne gtadim la Jocurile Olimpice 
de la Moscova. Cu speranță că 
unu dintre acești tineri își vor 
face loc ta echipa pe care o vom 
alinia ta 1986. Cîțiva. chiar mal 
devreme. De pildă N. lordacbe 
(43 kg). Șt. Negrișan, G. Dumi
trul (62 kg>. Gh. Mines (74 kg), 
I. Răduțescu (90 kg) au perspec
tive să fie selecționați în prima 
garnitură chiar din acest an. 
Dealtfel, la campionatele euro

pene ale seniorilor (20—23 apri
lie) intenționam să nu prezen
tăm formația consacrată, cl una 
cuprinzlnd mai multi tineri care 
au înregistrat evidente salturi 
calitative.

— Bine, dar C.E. de seniori stat 
programate Înaintea celor de ju
niori și, deci, nu aveți posibili
tatea să-i verificați intr-o compe
tiție mal puțin dificilă.

— In luna martie șl la începu
tul lui aprilie se organizează nu
meroase turnee internaționale în 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Bulgaria, 
Ungaria și R.F.G. Vom participa 
la toate aceste întreceri. Uneori 
chiar și cu cîte doi concurenți 
la o categorie. Deci, avem des
tule posibilități de verificare a 
potențialului tuturor candadaților 
la titularizare. Și, să vă mal spun 
ceva. Cine are valoare printre 
juntani, este capabil să obțină 
performanțe șl în competițiile se
niorilor. Cel mai recent exemplu 
este Draica. La 19 ani a devenit 
campion european de seniori. 
Sau, amlntiți-vă recentul meci al 
lui Negrișan cu Păun (n.r. cam
pionul european). tntilnirea s-a 
încheiat la egalitate : 4—4. Dar. 
adevăratul învingător a fost ju
ni >nul din Constanța.

— Am observai eă cei mal 
mulți dintre selecționați stat la 
categoriile mici. Pentru catego
riile mari nu vă gindiți la înlo
cuitori t

— Greilor V. Dolipschi și B. 
Codreanu, care n-au dat satis
facție datorită superficialității în 
pregătire, le pregătim chiar din 
acest an o... surpriză. Constantin 
Ignat (lași), care ctatărește 1113 
kg, execută 14 flotări cu bătaia 
palmelor și ridică la piept hal
tera de 130 kg. In plus, este cu
rajos, îndemînatic și foarte mun
citor. Dealtfel, acesta, ca și toți 
ceilalți tineri — datorită dorinței 
lor de afirmare — răspund mult 
mal prompt la solicitările noas
tre, oricît de intense, și dispun 
de mai multă alergie.
în după-amiaza aceleiași zile, 

aveam să constatăm câtă 
dreptate avea reputatul nostru 
tehnician. După efortul foarte in
tens depus dimineața, tinerii e- 
levl ai maestrului Corneanu par
ticipau, pentru relaxare, la un... 
campionat de fotbal pe zăpadă !

Mihai TRANCÂ

școlar Sinaia)
dublu : Ispas 
lio.gsj.

DERBY ATRACTIV IN CAMPIONATUL DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

u-
formă mult mai bună decit a- 
eeea de la meciul din turul 
campionatului (cînd a fost în
vins» cu 3—2)“.

„La Steaua — ne-a informat 
antrenorul Aurel Drăgan — o 
singură indisponibilitate : Ma- 
nole. Deci, formația obișnuită, 
neînvinsă în cele 16 partide sus
ținute pînă acum".

Programul celorlalte jocuri : 
Farul — Rapid, Chimpcx — U- 
niversitatea Craiova, I.E.F.S. — 
Voința (azi, la ora 17,30 in sala 
Dinamo) și Dinamo — C.S.U. 
Galați (duminică, de la ora 10, 
în sala Dinamo), Știința Bacău 
— Penicilina și Universitatea 
Timișoara — Maratex Baia Ma
re la feminin ; Tractorul Bra
șov — Constructorul Brăila, U- 
niversitatea Craiova — Explo
rări Baia Mare, Politehnica Ti-

mișoara — Rapid, CJS.M. Delta 
Tulcea — Viitorul Bacău și 
niversilatea Cluj-Napoca 
C.S.M. Suceava la masculin.

FEMININ
1. Dinamo 17 17 0 51: 8 34
2. PeniciliJia 17 15 2 46:16 32
3. Știința 17 11 6 37:27 tt
4. Farul 17 10 7 38:25 27
5. Univ. Timiș. 17 10 7 35:27 27
6. Chimpex 17 10 7 34:29 27
7. Univ, Cv. 17 9 8 35:34 26
8. C.S.U. Galați 17 8 9 37:35 25
9, Rapid 17 7 10 30:41 24

10. Maratex 17 2 15 20:46 19
11. Voința 17 2 15 11:47 18
12. I.E.F.S. 17 1 16 11:50 18

MASCULIN
1. Steaua 16 16 0 48: 7 32
2. Dinamo 16 15 1 47: 9 31
3. Explorări 17 14 3 45:13 31
4. Tractirul 17 10 7 35:26 27
5. C.S.M. Sv. 17 7 10 25:36 24
8. Viitorul 16 7 9 27:31 23
7. Rapid 17 6 11 26:39 23
8. Univ. Cv. 17 6 11 27:41 23
9. Delta 17 5 12 22:39 22

10. „U* Cluj-Nap. 17 5 12 20:39 22
11. Polit. Timiș. 17 5 12 20:42 22
12. Constructorul 16 4 12 19:39 20

ROMÂNIAFILM prezintă

PROFETUL AURUL SI ARDELENII
producție

Scenariul : Titus Popovici
Regia : Dan Pița
Imaginea: Nicolae 5lărgi 

neanu
Muzica : Adrian Enescu

Decoruri : arh. Aureliu Io- 
nescu g

Costume : Doina Levința g 
Montajul : Cristina lonescu g 
Coloana smoră : ing. Andrei rg 

Papp J*
52 cu : Marion Ciobanu, Ovidiu luliu Moldovan, Mircea Diaconu,

Victor Kebengiuc, Vasiie Nițulescu, Gheorghe Visu, Zoltan Va- S; 
§ dasz, Francisc Baes, Clody Bertoia, Olga Tudorache, Mariana g 
g Mlhuț, Carmen Galin, ioana Ciomirtan, Ovidiu Schumacher, g 
șg Tatiana Filip, Victor Ștrengaru, Aristide Teică, Elena Bog, Lu- g 
0 cian Iancu, Mihai Dobre gî
Șs FILM REALIZAT ÎN STUDIOURILE CENTRULUI DE PRODUC- 

ȚIB CINEMATOGRAFICA „BUCUREȘTI*



V

F.C (Fotbal Club) —0 FIRMĂ PRETENȚIOASĂ 
DEASUPRA UNEI „PRĂVĂLII" (adesea) GOALE

Nu avem noi fotbal com
petitiv, echipe care să ne aducă 
mari bucurii atunci cind iau 
startul in competițiile europene, 
dar ne putem lăuda, în schimb, 
fără riscuri, 
de firme 
nești pe 
în prima 
secundă, 
F.C.-uri.

că nu ducem lipsă 
pompoase. Le intil- 
toate drumurile, atit 
divizie, cit și in cea 
unde a plouat eu 
Astfel, federația de 

specialitate a umblat mai mult 
la ambalajul fotbalului decit la 
conținutul lui, lâsind ca racilele 
să-l erodeze mai departe. Foate 
că intr-o bună zi ne vom po
meni că F.C.-urile inundă și 
Divizia C, campionatele jude
țene sau orășenești, deoarece 
parcă sună mai frumos 
Spirtul, hai să zicem, 
așa ? Lăsind gluma la o 
nu consideră F.R.F. că 
cind se caută soluțiile de însă
nătoșire a fotbalului românesc, 
trebuie discutat și acest aspect 
al reconsiderării cluburilor 
tuale de fotbal, al găsirii celor 
mai realiste căi pentru conso
lidarea și dezvoltarea 
continuare, în 
F.C.-urile să devină 
rat unități puternice, 
ve ?...“

Rândurile acestea

F.C.
Nu-i 

parte, 
acum,

ac-

lor în 
așa fel incit 

cu adevă- 
competiii-

caustice, 
extrase din scrisoarea unui iu
bitor al fotbalului din Capitală 
(Constantin Buzatu — între
prinderea de utilaj chimic „Gri- 
vița roșie"), pun „punctul pe 
i“ asupra unui aspect al activi
tății organizatorice desfășu
rate de forul de decizie. O a- 
naliză realistă a acestuia în 
problema cluburilor de fotbal 
se impunea mai demult Ea a 
și fost, dealtfel, promisă cu mai 
bine de 10 ani în urmă, cind a 
avut loc ședința de constituire 
a primului club (nota bene !, 
experimental) specializat — 
F. C. Argeș ; chiar președintele 
F.R.F. din acea vreme recu
noștea intr-un interviu, după 
primul an de la înființarea clu

nabului amintit, că „treburile 
prea merg bine, au apărut une
le limptome descurajante și de 
aceea este nevoie de un studiu 
amănunțit asupra a ceea ce 
este și ceea ce ar trebui să fie 
noile unități organizatorice din 
fotbalul nostru".

Dar au trecut anii, de peste 
tot au venit cereri de înființa
re a noi F.C.-uri, iar federația 
a validat cu promptitudine 
„botezul" cind intr-un oraș, 
cind în altul, în loc să tragă 
mai întîi concluzii firești despre 
ceea ce reprezintă noile 
F.C.-uri — sub raportul auto
finanțării, al bazei materiale, al 
calității prestației echipelor an
gajate in competiție, al produc
ției centrelor proprii de juniori 
și copii, al modelului pe care 
cluburile de fotbal trebuie să-l 
ofere unităților nespecializate in 
materie de pregătire a marii 
performanțe, de realizare a ei 
practică. Știm că F. C. Argeș 
înseamnă ceva Ia ora actuală ; 
că noua promovată F. C. Petro
lul, de asemenea (ploieștenii au 
un sold de 1,5 milioane lei ; 
nu spune nimic acest lucru ?) ; 
la F. C. Corvinul ne-am con
vins că s-a creat o excelentă 
bază materială ; F. C. Constan
ța s-a mai întremat și ea; F.C. 
Bihor este așa și așa, iar F. C. 
Gloria Buzău are proiecte foar
te ambițioase... Dar mai știm că 
cele mai multe cluburi speciali
zate se confruntă cu grele pro
bleme. Unele n-au baza mate
rială necesară performanței 
(lipsesc terenurile de antrena
ment corespunzătoare, mijloa
cele moderne de refacere), nu 
se descurcă in materie de auto
finanțare (primă cerință pentru 
un club de fotbal) ; centrele lor 
de juniori sint, in general, ne
productive cantitativ și mai ales 
calitativ ; conducerile unora 
dintre cluburi sînt, parțial sau 
total, străine de problemele fot
balului. Apoi, destule F.C.-uri

36 DE ANI!

G. NICOLAESCU

Prin ce ? 
îmbinare 

,opta-

în egală

CĂPITAN LA...
Cind alaltăieri, în amicalul 

de pe „Dinamo“ Du du Geor
gescu părăsea terenul, acu- 
zînd o entorsă, un alt Geor
gescu, mai puțin cunoscut, 
intra în joc în echipa adver
să, Metalul. Ieșise o 
de aur“, 
de aur", 
proporții 
rilor de 
forma 
August".

„Idol" ? 
fericită 
de calități, 
rul" metalurgiștilor 
bucureșteni este a- 
preciat, * 
măsură, ca jucător 
și ca om. Ca jucător, mijlocașul 
de atac al antrenorului Paul 
Popescu (un fotbalist lucid, 
manevrează cu ușurință balo
nul la firul ierbii, foarte bun 
și la jocul de cap) cunoaște 
o frumoasă longevitate spor
tivă, făcîndu-se încă util for
mației sale la vîrsta de 36 de 
ani ! Ca om, frezorul Gheor- 
ghe Georgescu este într-ade- 
văr un suflet ales, lubin- 
du-și colegii de sport, și de 
muncă (la sectorul energetic

„Gheată 
intrase un „suflet 

favoritul pină la 
de „Idol" al lubito- 
fotbal de pe plat- 
muncitorească „23

Printr-o

al întreprinderii „23 August"), 
cum puțini sînt în stare să o 
facă. „Dacă ați ști cîte echipe 
din Capitală și din provincie, 
toate divizionare A, i-au dat 
tircoale cu fel de fel de mo
meli. I-a refuzat fără pic de 
regret, împlinind acum, la 
Metalul, 13 ani neîntrerupți. 
A venit la noi de la juniorii 
Progresului (negăsindu-și loc 
la echipa I lingă Știrbei, Smă- 
răndescu ș.a.) și... a rămas", 
ne spunea antrenorul Paul 

Popescu.
...In vestiarul bine 

încălzit de sub tri
buna a H-a, jucă
torii Metalului se 
dezechipează în li- 

Inainte de a in- 
sub binefăcătoarele du- 
își trec din mină în

niște, 
tra 
șuri, îșl trec din mină 
mină ceștile cu ceai, aburin- 
de. Prima îi revine „bătrînu- 
lui căpitan" : „servește nea 
Gică". întreaga echipă îșl 
înconjoară cu dragoste și res
pect decanul de vîrstă, deve
nit ca puțini alți predecesori 
In sportul cu balonul rotund, 
un tonifiant simbol al fideli
tății.

ȘTIRI « ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
a AZI ȘI MÎINE, NUMEROASE 

JOCURI DE VERIFICARE. Cu O 
săptămînă înaintea deschiderii 
sezonului oficial, echipele divizio
nare susțin alte jacuri amicale 
cu caracter de verificare. Astfel, 
astăzi, la Galați (ora 15), F.C.M. 
din localitate întîlnește pe Di
namo București. Mîine sint pro
gramate următoarele meciuri : 
F.C. Bihor — Stal Mielec (Polo
nia), F.C. Corvinul — F.C.M. Re
șița, C.S. Tîrgoviște — Politeh
nica Iași A.S.A. Tg. Mureș — 
C.F.R. Cluj-Napoca, Jiul — F.C. 
Baia Mare, C.F.R. Timisoara — 
U.T.A., F.C. Brăila — S.C. Bacău, 
Minerul Lupeni — Electroputere 
Craiova și Poiana Cîmpina — 
Progresul București. In Capitală, 
pe stadionul Giulești, Rapid — 
Sirena. Toate aceste întîlniri vor 
începe la ora 11.
• ASTAZI. TESTAREA ARBI

TRILOR DIVIZIONARI A. Astăzi 
începe în Capitală (sala de atle
tism a complexului „23 August", 
de la ora 8.30) testarea fizică și 
teoretică a arbitrilor din lotul 
divizionar A (35 components) și 
a celor din lotul de
(27).

a STEAUA ÎNVINSA CU 5—1 
(2—0) DE CHEMIE HALLE ! în 
primul joc al turneului său din 
R. D. Germană, formația Steaua 
a fost învinsă la scor, 5—1 (2—0), 
de echipa Chemie Halle. Golu
rile au fost marcate de Peter (3), 
Strozniak și Krostitz pentru în
vingători, respectiv Zahiu. Steaua 
a aliniat formația : Moraru — 
Anghelini, FI. Marin. Sameș, 
Vigu — Dumitru, Stoica, Zahiu 
— A. Ionescu, M. Răducanu 
80 Ion ion), lordănescu.

(min.

care
a ju-

a ECHIPA F.C. ARGEȘ, 
se află în turneu în Maroc, 
cat la Casablanca cu reprezenta
tiva țării. Gazdele au cîștigat cu 
4—2 (1—0).

..speranțe"

• BORA — ULTIM
MENT. în ședința sa ________ _
ținută joi, F.C.M Reșița a hotă- 
rit sancționarea cu un ultim a- 
vertisment a jucătorului Bora, 
pentru încălcarea normelor de 
disciplină. S-a atras atenția lui 
Bora că, la o nouă abatere, va 
fi exclus din activitatea competi- 
țională.

AVERTIS- 
de birou,

a U.T.A. S-A ÎNAPOIAT DIN 
TURNEUL ÎNTREPRINS IN 
CEHOSLOVACIA. Fotbaliștii ară
deni au susținut trei jocuri. In 
primele două, avînd ca adver
sară selecționata de tineret a 
Cehoslovaciei, arădenii au fost 
Învinși cu 1—0, șl au încheiat la 
egalitate, 1—1 (a marcat Nedelcu 
n>. In ultimul joc, în compania 
fruntașei Diviziei B, Frydek 
Mystek, victoria a revenit ară
denilor cu 2—1 (au Înscris Ne
delcu n și Broșovschi). (I. IOANA 
-coresp.)

• ALTE MECIURI AMICALE. 
Victoria Cărei — Stal Mielec 
(Polonia) 0—0. Dinamo Slatina — 
Jiul 2—0 (2—0), Minerul Lupeni
— Minerul Motru 6—0 (1—0), Con
structorul Iași — Viitorul Vas
lui 1—0 (1—0).

n-au nici măcar sedii corespun
zătoare în care, între altele, să 
poată desfășura o eficientă 
muncă de educație cu sportivii 
și suporterii. Mai mult, au fost 
înregistrate și cazuri falimenta
re, cum a fost cel al Chimiei 
Rm. Vîlcea, care s-a văzut ne
voită să-și dea jos, destul de 
repede, firma de F.C. și să re
intre în vechiul circuit organi
zatoric.

Iată, deci, cîteva direcții cri
tice menite să alerteze forul de 
specialitate. Nu în sensul de a 
scoate el însuși F.C.-urile din 
impas, ci la modul tranșant : 
cine a vrut club de fotbal, să 
unească cu adevărat toate for
țele locale pentru a realiza ce
va solid și folositor fotbalului 
românesc. Cine nu, să nu mai 
încurce lucrurile !

O atentă și exigentă cîntărire 
a drumului parcurs de F.C.-u
rile existente ar evidenția cu 
siguranță toate imperfecțiunile 
și lipsurile grave care frinează 
aici realizarea performanței și 
compromite valoroasa idee de 
înființare și existență a clubu
rilor specializate. Numai dacă 
parcurgi clasamentele Diviziilor 
A și B vezi cam pe unde se 
situează multe din F.C.-uri, 
cum înoată ele intr-o „medio
critate aurită“ și te lămurești 
pe deplin asupra forței și po
tențialului acestora.

Oprindu-ne aici, considerăm 
că F.C.-ul ar trebui să fie o fir
mă serioasă, care să trezească 
în permanență invidie în rîn- 
durile unităților nespecializate, 
o firmă in „prăvălia" căreia să 
găsești : 1. conducători dina
mici, întreprinzători, apți de a 
stimula, de a dinamiza activi
tatea de care răspund ; 2. an
trenori eu idei valoroase in ma
terie de strategie și tactică 
jucători cu personalitate ; 
dotări moderne la stadioane
terenuri de antrenament luate 
cu asalt de copii aleși „pe 
sprinceană" ; 6. sedii care să a- 
dăpostească trofee obținute in 
competițiile interne și interna
ționale ; 7. săli în care supor
terii să dezbată problemele 
gospodărești ale cluburilor res
pective. O utopie, ar spune u- 
nii. Nu-i deloc așa, din moment 
ce s-a acceptat clubul de fotbal 
ca formă superioară de organi
zare. Ar fi, deci, cazul ca „mer
sul de la sine" al acțiunii în 
speță să fie schimbat cu o acti
vitate CONCRETA, FĂCUTĂ 
CU RĂSPUNDERE, CU COM
PETENȚĂ ȘI CU UN MARE 
GRAD DE EFICIENȚĂ.

Stelian TRANDAFIRESCU

3.
4.
5.

CAMPIONII RAPIDULUI DE IERI

DESPRE RAPIDUL DE AZI
Cuplurile Lupestu-Motroc $i (Hrean» hraus

notă tirluțiilc fotbaliștilor ceferiști
Una din zilele pregătirii Ia 

munte, la sfirșitul lunii ianua
rie... in holul spațios și elegant 
al h Meiului Orizont din Predeal, 
prin forfota mare de jucători în
torși de la antrenament, se pu
tea distinge un mic grup discu- 
ttod cu aprindere „în careu". Și 
pentru că cei în cauză nu erau 
alții decit patru dintre „mușche
tarii" Rapidului din perioada de 
frumoasă amintire a cîștigării 
titlului de campioană a țării, re
porterul n-a rezistat tentației de 
a face din această întilnire, cu 
totul ocazională, o scurtă „masă 
rxundă-, din mers, pe tema 
Rapidului de ieri, de azi și de 
mîine. Dificultatea cea mai ma
re : care dintre cei patru foști 

ajucători în „echipa de aur" 
Giuleștiului, azi toți antrenori 
L Motroc (F.C.M. Reșița), 
Kraus (Sportul studențesc), 
Lupescu (Mecanica fină) și 
Codreanu (Rapid) _
gheața". A îndrăznit, pină la
urmă, Lupescu, fostul stoper al
feroviarilor bucureșteni și al echi
pei naționale din perioada „me
xicană" : „Cel 11 ani și jumătate 
cit am jucat la Rapid m-au le
gat atit de mult de club, de e- 
chipă, incit astăzi nu pot ră- 
mine indiferent cind văd condi
ția precară a fostei mele forma
ții, care, nu cu mulți ani în 
urmă, reprezenta o forță în fot
balul românesc. Și forța 
valoarea In esență, i-o 
simțul responsabilității, 
tatea In pregătire și joc, 
mentul față de culorile 
pe care cei din generația 
s-au străduit să le cinstească 
cum se cuvine. Ce-1 împiedică 
pe cei de azi să facă același lu- ' 
cru ? Nimic altceva, după păre
rea mea, deeit o 
șită, o lipsă de 
ei înșiși șl față 
colectivului. De 
de aici trebuie 
dresarea echipei, 
perseverență, cu 
sînt încă destule 
care să readucă Giuleștiul pe lo
cul de reală prețuire de care 
s-a bucurat în fotbalul nostru".'

A urmat, la rind, fostul coleg 
de linie 
Motroc : 
pregătire 
senzația 
Reșița și

V. 
N.
T.

„să spargă

aceasta, 
dădeau 
seriozi- 
devota- 

clubului 
fnea

mentalitate gre- 
respect față de 

de interesele 
aceea, cred că 
să înceapă re- 
Cu răbdare și 

încrederea că 
resurse proprii

al lui Lupescu, Ion 
„Adeseori, in zilele de 
la Predeal, am avut 

că antrenez și F.C.M. 
__ Rapid. Aș spune chiar 

că, uneori, parcă uitam cu cine 
trebuie să plec la antrenament 
cind vedeam jucătorii celor două 
echipe adunați dimineața pe pla
toul din fața hotelului Orizont. 
Asta pentru că o parte a su
fletului meu â rămas și va ră- 
mîne Întotdeauna alături de Ra
pid. Echipă în care am crezut 
și continui să cred pentru că

este, după părerea mea, una 
dintre cele care dau culoare în
trecerii. De aceea și sînt con
vins că va reveni în primul e- 
șalon, cu condiția ca jucătorii, 
In primul rind, să înțeleagă ros
tul lor adevărat în performanță".

Trecînd din... apărare în atac, 
am dat cuvîntul lui Viorel Kraus: 
„Rapidul a fost una din echi
pele de la care s-a luat mereu 
și nu s-a pus mai nimic la 
loc. Și cum nici de jos nu au 
mai venit talente, valoarea în 
ansamblu a echipei s-a cam sub
țiat, Giuleștiul rămînînd mai 
mult cu tradiția, cu trecutul, și 
mai puțin cu prezentul și, mai 
ales, cu viitorul. Astăzi Rapidul 
a ajuns o echipă cu prea multe 
moașe, cu foarte mulți suporteri 
la bine (la greu se dau la o 
parte), iar în cadrul lotului nu 
mai există unitatea morală care 
îi dădea, eu ani in urmă, pu
terea de a depăși marile obsta
cole competiționale. De aceea, 
consider că situația actualei 
chipe este foarte delicată, 
rezolvarea nu trebuie să se 
rame Ia obiectivul revenirii 
Divizia A — lucru care mi 
pare posibil — ci Ia măsuri__
bătaie mai lungă, în perspecti
vă, pentru ca Rapid să nu mai 
ajungă, dacă s-ar putea nicio
dată, în starea de care cu si
guranță ea însăși se jenează a- 
deseori, azi".

în încheierea „careului rapi- 
diștilor" de ieri, Teofil Codrea
nu a spus : „Dintre jucătorii
care au adus primul titlu națio
nal în Giulești am rămas în 
club doar eu și Ilie Greavu. In 
ce mă privește, ca antrenor se
cund al formației, alături de 
nea Bazil (n.n. — B. Marian) 
sînt cel mai aproape, ca să zic 
așa, de viața și năzuințele echi
pei, avînd și dificila sarcină de 
a lupta pentru revenirea in Di
vizia A. Lucru pe care îl văd 
realizabil dacă toți băieții vor 
munci — iertată-mi fie lipsa de 
modestie — așa cum am muncit 
eu. Adică, arînd terenul în lung 
și-n lat, înainte și înapoi, fără 
odihnă, cu gindul nu de a mă 
remarca, ci * 
chipei".

...Așa au 
rapidiștii de 
flet, critic,

iar 
re
in 
se 
cu

I

Selecționata

STRUCTURA
în anul 1977, selecționata de 

juniori a țării noastre a susținut 
21 de partide interțări. 14 în 
prima parte a anului, 5 în vară, 
la „Turneul Prietenia" și numai 
DOUA în toamna anului trecut. 
Bilanțul este nesatisfăcător. Pen
tru că din cele 21 de meciuri, 
echipa noastră nu a cîștigat decit 
cinci, a '
litate și . 
ori ! Iar ] 
disputate 
iunie se 
ținute în __ ____________
Turneului U.E.F.A., cu calificarea 
pierdută la... limita limitelor 
(4—2 și 0—2 cu Iugoslavia), adică 
la criteriul golurilor marcate în 
deplasare. Această necalificare a 
pus și mai mult gaz peste foc 
în privința bilanțului nesatisfă
cător al echipei reprezentative 
de juniori, al cărei principal o- 
biectiv oficial anual îl constituie 
tocmai depășirea cu succes a 
pragului preliminariilor și cali
ficarea pentru faza finală a aces
tui campionat european rezer
vat juniorilor. Or, echipa lui 
Mîndrilă, Orac, Șt. Popa, Gali. 
Ignat și Nicșa a pierdut o cali
ficare pe care juniorii noștri 
n-au mai realizat-o din 1974.

terminat șase la ega- 
a fost învinsă de zece 
printre cele 14 meciuri 
în perioada ianuarie— 
află și cele două sus- 

i cadrul preliminariilor

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NU UITAȚI ! ASTAZI — ultima 

zi pentru procurarea biletelor la 
tragerea „LOTO—2" de mîine, 
DUMINICA, 12 FEBRUARIE 1978 î

ASTAZI mai puteți depune bu
letinele pentru c >ncursul Prono
sport din 12 februarie 1978 !

Tragerea Loto-2 de mîine 12 fe
bruarie a.c. va avea loc la Casa 
de Cultură a sectarului 2, din 
strada Mihai Emin eseu nr. 89, la 
ora 17.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 10 FE
BRUARIE 1978. Extragerea I : 10
54 41 46 5 25 58 40 71 ; extrage
rea a n-a : 43 8 26 47 37 3 86 49 
66. FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.031.998 lei din care
158.292 lei report la categoria 1.

de juniori

de a fi de folos e-
vorbit patru dintre 
ieri. Sincer, din su- 

___, ____ , dar nu lipsiți de. 
optimism. Ce au de spus jucă
torii rapidiști de azi ? Fără în
doială, multe. Dar să așteptăm 
răspunsul lor la primăvară, pe 
gazon. Pină atunci, însă, e bine 
ca ei să nu uite faptul că re
prezintăprezintă culorile unuia dintre 
cele mal vechi cluburi muncito
rești, cu foarte frumoasă tradiție 
tn fotbalul nostru.

Mihai IONESCU

U. E. F. A ’78

NOUĂ, DATORII VECHI..■
Primul examen al noii promo

ții, cea care se va alinia în 
curînd la startul unei noi ediții 
a Turneului U.E.F.A., l-a con
stituit tra di ți mala competiție re
zervată juniorilor : „Turneul Prie
tenia" (o victorie, două înfrin- 
geri, două rezultate de egalitate). 
Apoi, în toamna lui ’77, tinerii 
noștri „tricolori" au susținut 
numai două partide : 0—0 cu
Polonia — la București, și 0—1 cu 
Bulgaria — la Piopeni. Aceste 
eșecuri au constituit tot atitea 
semnale de alarmă, în perioada 
care a urmat căutindu-se să șe 
efectueze cît mai multe triaturi, 
să fie urmăriți in jocurile echi
pelor lor un număr tot mai mare 
de juniori susceptibili de a fi 
promovați la lotul reprezentativ. 
Din toate aceste CĂUTĂRI s-a 
născut lotul lărgit care, in peri
oada vacanței de iarnă, a fost 
convocat la Snagov, lot alcătuit 
din 26 de jucători : cinci portari
(Istrate — F.C. Argeș, Eftene — 
F.C. Brăila, Marton — C.F.R. Ti
mișoara, Pîrvan — F.C. Constan
ța, Doacă — C.F.R. Pașcani), opt 
fundași (Anghelina și Gîmfă- 
leanu — Steaua. Borali — F.C. 
Constanța, Cimpan și Pop — „U“ 
Cluj-Napoca, Oprea — Ș.N. Ol
tenița, Tornoreanu — „Poli" Ti
mișoara, Irimia — F.C.M. Reșița), 
șapte mijlocași (Vlad și Majaru 
— F.C.M. Galați, Geolgău — Univ. 
Craiova, Bozeșan — Chimica 
Tîmăveni, Ogrean — A.S.A. Tg. 
Mureș, Isaia — C.S. Tîrgoviște, 
Beretean — F.C. Baia Mare) și 
șase atacanți (D. Zamfir și 
Tararache — F. C. Constanța. 
Mușat — Celuloza Călărași, Co
man — C.F.R. Cluj-Napoca, Cio
banu — Univ. Craiova, Klein — 
F. C. Corvinul Hunedoara). In
disponibil pentru perioada pregă
tirilor efectuate timp c*- ** 
la Snagov a fost doar
Ivănescu

De ce cinci portari ? 
situația craioveanului 
Va fi convocat, în 
Isaia ? Care sînt punctele forte 
ale echipei 
peste cîteva zile, în Turcia ? Ce 
jucători au dezamăgit în pregă
tiri 7 La toate aceste întrebări 
ne-au răspuns antrenorii lotului.

Ardeleanu și EmilConstantin 
Dumitriu.

Au fost —-------- ._ . _
deoarece nu s-a putut găsi încă 
o rezervă pentru titularul Istrate. 
Eftene are cele mai mari șanse, 
dar penuria de portari în fot
balul nostru — observată, iată, 
și La juniori — continuă să con
stituie o problemă de prim or
din. Destule bătăi de cap dă 
celor doi antrenori linia de mij
loc. Un trio Geolgău — Isaia — 
Bozeșan ar fi dat o mare sigu
ranță echipei. Dar Geolgău 
este incert (fiind z inapt pentru 
un efort maxim), iar Isaia 
este, deocamdată, 
disciplinar. Pe parcursul 
gătirilor de la Snagov, 
noreanu și Marton au
indisciplinați. în timp
a ta can ții Ciobanu, Mușat,
man și Tararache au dezamăgit.

sînt refrac- 
tactice, iar 

dau dovadă 
exasperantă.

convocați cinci portari

iar
sancționat 

pre- 
Tor- 
fost 

ce 
Co-

de 14 zile 
• rapidistui

Care este 
Geolgău ? 

continuare»

ce se va deplasa,

Ciobanu și Coman 
tari la indicațiile 
Mușat și Tararache 
de o inconstanță 
Așa stînd lucrurile, pină la ur
mă punctul forte al 
U.E.F.A. ’78 R 
rea alcătuită din jucători ma
sivi, puternici, serioși, dornici 
de a juca mereu bine. „Echipa 
pe care o vom alinia la startul 
noii ediții a Turneului U.E.F.A. 
— afirmă antrenorul C. Arde- 
leanu — este mult mai ambiți
oasă decit „surorile" ei prece
dente, dispune de posibilități fi
zice superioare, dar mai are de 
lucrat Ia capitolul disciplinei tac
tice. Sperăm ca prin jocurile 
pe care Ie vom susține să rea
lizam și omogenizarea necesară 
a ,.ll"-iui care va aborda meciu
rile cu echipa Iugoslaviei".

Iar primul dintre aceste două 
meciuri este programat la 19 
martie, în deplasare. Pînă a- 
tunci, echipa noastră va face 
două „escale" de verificare. Pri
ma, la Iskenderun, în Turcia , 
(2Î și 23 februarie) ; cealaltă — 
la Sofia, în ziua de 8 martie.

Laurentiu DUMITRESCU

selecționatei 
constituie apăra- 

din jucători 
serioși, 

bine.

Sportiil|P<jg.a7a
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PATINATORII NOȘTRI-SENIORI, 
DAR Șl JUNIORI-IN PROGRES

zile, recordurile țării 
viteză se realizau, de

Ani de 
la patinaj 
regulă, pe pista de altitudine de 
la Alma Ata, a cărei poziție 
geografică favorizează obține
rea unor rezultate superioare. 
In actualul sezon, alergătorii 
noștri au doborît 17 recorduri 
de seniori pe patinoarele de la 
Inzell, Madona di Campiglio și 
Innsbruck, care găzduiesc ma
rile competiții internaționale. 
Se pune însă întrebarea dacă 
aceste performanțe sînt sau nu 
competitive în arena mondială. 
Fără doar și poate, există o a- 
preciabilă distanță pînă la cele 
mai bune rezultate mondiale, 
dar trebuie să se țină seama că 
patinatorii noștri stau încă la 
discreția condițiilor meteorolo
gice, ei pregătindu-se mai 
mult pe... uscat, secundele cîșți- 
gate de la un concurs la 
fiind rodul unor eforturi 
ne de luat în seamă.

Dincolo de recordurile 
ționate, iată un fapt 
rător : de .unde pînă anul tre
cut erau adesea „închizători de 
coloană", sportivii noștri și-au 
îmbunătățit simțitor pozițiile în

TENISMANII

altul 
dem-

men- 
îmbucu-

clasamentele internaționale, Va- 
sile Coroș (intrat la 
Campiglio în grupa 
care au coborît sub 
pe 500 m) și Andrei 
tuîndu-se, la cîteva 
confruntări, în prima jumătate 
a ierarhiei unor probe. La re
centul concurs internațional de 
la Zakopane a fost rîndul ju
niorilor să înregistreze, în com
pania unor adversari din țări 
cu tradiție în patinaj (R. D. 
Germană, Cehoslovacia, Suedia, 
R. P. Mongolă, Ungaria și Po
lonia), noi recorduri : 1500 m 
— 1. S. Grasza (Polonia)
2:09,31... 8. D. Jenei 2:17,79 (v.r. 
2:20,10) ; 3 000 m — 1. S. Grasza 
4:36,65... 11. St. Erdosi 5:02,76 
(v.r. 5:06,40) ; 5 090 m — 1. S. 
Grasza 8:09,26... 7.' St. Erdosi 
8:37,40 (v.r. 8:45,80). Clasament 
general : 1. S. Grasza 180,587 p... 
8. D. Jenei 193,247 p (v.r. 
196,030)... 10. St. Erdosi 196,137... 
13. S. Anghel 202,613 (din 24 de 
concurenți). Aceste cifre arată 
că băieții noștri ar avea resur
se pentru rezultate superioare.

Madona di 
sprinterilor 
40 de sec. 
Erdelyi si- 
importante

Traian IOANIȚESCU

UNGARIEI AU CÎSTIGAT
. „INDOOR“A FINALEI C. E

finalei 
de te-

(Taroczy Bengtson

FRIMA MANȘA
în prima manșă a 

campionatului european 
nis pe teren acoperit — „Cupa
Saab“, echipa Ungariei a între
cut cu 2—1, la Uppsala, forma
ția Suediei, deținătoarea tro-

SCOR RECORD
IN C.C.E. LA BASCHET

Un scor record, 141—94 (70—46), 
a realizat Real în meciul dispu
tat la Madrid în compania cam
pioanei Suediei, Alvik Stockholm. 
Principali realizatori : nord-
americanul Walter 46 p (!) și 
spaniolii Prada 18 p, Rullan 20 p, 
Brabender 18 p. Alte rezultate 
în C.C.E. : Maccabi Tel Aviv — 
Jugoplastika Split 94—74 (46—40), 
Mobilgirgi Varese — A.S. Villeur- 
banne 87—79 (55—36). Clasament :

1
2
2
2
5
6

5
4
4
4
1
0

678—532
539— 495 
567—432
540— 579 
490—558
530—643

11
10
10
10
7
6

grupa A : 
— Sparta-

1. Real
2. Mobilgirgi
3. Maccabi
4. Jugoplastika
5. Villeurbanne
6. Alvik

în C.C.E. la
Steaua roșie Belgrad
CUS Budapesta 84—67 (46—29), Mi- 
nior Pernik — Clermont Univer
sity Club 81—79 (45—47). Clasa
ment :
Minior 7 
tacus 4
Praga 9
3. GEAS
4. Celta

1. Steaua roșie 7 p, 2. 
p. 3. C.U.C. 6 p, 4. Spar- 
p ; grupa B : 1. Sparta 
p, 2. I.E.F.S.-Lic. 2 8 p, 
Sesto san Giovanni s p,
Vigo 5 p.

»J INTERNAȚIONALELE"
(Urmare din pag. 1)

celeași jucătoare au învins și 
Cehoslovacia (Hrakova, Grofo- 
va) cu 3—2. Ferenczi a obținut 
trei victorii — două la simplu 
și una la dublu, împreună cu 
Păun, iar Zaharia, care a com
pletat formația, a pierdut am
bele sale jocuri de simplu. Cea 
de a treia echipă a României, 
formată din junioarele Sava și 
Kadar, a fost învinsă cu 3—0 de 
Iugoslavia II, in 
luat cunoscutele 
Fabri.

După-amiază, 
rile de finală 
tiției, sportivii 
susținut partide _ 
șîndu-se cea dintre formațiile 
masculine România I și R. P. 
Chineză I. Doar Gheorghe s-a 
apropiat în cele două meciuri 
ale sale de valoroșii sportivi chi
nezi în formație cu Lien Ke- 
lian, dar nici el n-a putut cîș- 
tiga măcar un set. Scor 0—5. 
Echipa feminină a R. F. Ger-

care au evo- 
Batinici și

» 
sfertu- 
compe- 

au 
deta-

în 
ale 
români 
grele.

FORMULA OE DISPUTARE Șl PROGRAMAREA ARBITRILOR 
PRINCIPALELE CARENȚE ALE C. M. DE HANDBAL 

© R. F. Germania — cea mai tînără t 
cel vechi ® Nu tinerețea a stopat

>

echipă ® Finala a opus „noului val* pe 
ascensiunea reprezentativei noastre.

feului
7—6, 7—6 ; Szoke — Svensson 
2—6, 4—6; Taroczy, Szoke — 
Bengtson, Svensson 7—6, 6—4). 
Returul intîlnirii va avea loc 
la 12 februarie, la Debrețin.

Celelalte meciuri pentru cla
sament s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate, în ordine : la 
Graz, Austria — R.F.G. 0—3 ; 
la Cadiz, Spania — Franța 
1—2 ; la Farnborough, Anglia — 
Iugoslavia 3—0.

NOI STARURI ÎN
J. M. F. DE IARNA

PRAGA, 10 (Agerpres). — La 
Spindleruv Mlyn, întrecerile 
Jocurilor Mondiale Universitare 
de iarnă au continuat cu proba 
masculină de coborire, ciștigată 
de italianul Franco 
L-au urmat sportivii austrieci 
Werner Margreiter 
Doring. La sărituri de 
bulină, pe locul intîi s-a clasat 
Serghei Suslikov (U.R.S.S.) cu 
203,8 p (sărituri de 77 m și 
72,5 m), secundat de ceho
slovacul Frantisek Novak — 
203,6p. Proba feminină de 10 
km fond a fost ciștigată de 
schioara sovietică Zalja Șaiksla- 
mova.

Marconi.

și Witt 
la tram-

OE TENIS DE MASA
mania a aruncat' in 
România II toate 
care dispunea. Ferenczi și Păun 
au cedat greu la Hirmuller, 
Hendriksen și Kluger (2—3). 
Alexandru, Mihuț (România I) 
au învins cu 3—1 pe Bolvari, 
Csik (Ungaria).

Finala probei feminine se va 
disputa între echipele R. P. Chi
neze (I și II), care au întrecut 
în semifinale formațiile R. F. 
Germania (3—1) și România I 
(3—0). în semifinalele probei 
masculine : R. P. Chineză — 
Iugoslavia II 5—2 și R. F. Ger
mania — Ungaria 5—3.

★
Alte rezultate : R. P. Chineză 

I — Polonia 5—0, Cehoslovacia
— Bulgaria 5—1, R. F. Germa
nia — Franța II 5—0, la mas
culin ; R. P. Chineză I — 
Danemarca 3—0, Iugoslavia I
— Bulgaria 3—1, R. F. Germa
nia — U.R.S.S. (Moscova) 3—0, 
Ungaria — R. D. Germană 
3—0, Iugoslavia II — Franța 
I 3—0.

meciul cu 
forțele de

Al IX-lea campionat mondial 
masculin de handbal în 7, des
fășurat în Danemarca, între 26 
ianuarie și 5 februarie, a pro
movat pe podiumul de premie
re formațiile R. F. Germania, 
Uniunii Sovietice și R.D. Ger
mane, calificînd pentru J.O. din 
1980 alte 4 reprezentative ; Da
nemarca, Iugoslavia, Polonia și 
România. Celelalte două locuri 
oferite handbaliștilor europeni 
vor fi ocupate de primele cla
sate la campionatul mondial 
grupa valorică B (Spania, 1979) 
și pentru ele vor lupta selecțio
natele Ungariei, Cehoslovaciei, 
Spaniei, Suediei ș.a.

A fost — așa cum am mai 
spus — o competiție extrem de 
echilibrată, deosebit de agita
tă. Echipele au avut la dispo
ziție condiții excelente, să
lile (cu toate dotările lor), pre
cum și celelalte elemente care 
concură la crearea unui climat 
favorabil fiind la nivelul cel 
mai înalt al exigențelor. în mi
nus au fost doar unele arbitra
je, dar pentru aceasta nu au 
nici o vină organizatorii, chiar 
dacă — de pildă — Ohlsen este 
danez... Pentru a oferi nenu- 
măraților iubitori ai handbalu
lui posibilitatea de a urmări

competiției — ale tuturor gene
rațiilor de a se afirma. Pentru 
a ieși din impasul „cu sau fără 
uriași unii antrenori preco
nizează schimbarea a trei gi- 
ganți în atac, hărăzindu-le a- 
cestora doar misiunea de a asi
gura în defensivă un zid im
penetrabil. Oricum, chiar dacă 
14 din cele 16 echipe partici
pante la faza finală a 
n-au avut jucători de
2 m, media de înălțime a tutu
ror reprezentativelor a crescut 
simțitor. Nu măi puțin de 77 
de jucători au avut înălțimea 
de peste 1,90 m !

Zecile de mii de 
prezenți în sălile 
Brondby, Herning, 
Odense, Arhus, Thisted, Akir- 
keby. Helsingdr ș.a. (in ciuda 
faptului că un bilet costa între 
10 și 20 de dolari !), n-au gus- 

al 
evoluțiile 

.tehnice 
jucătorilor cu

pioană mondială. Opinii asemă
nătoare au mai fost exprimat» 
și cu alte prilejuri, dar mem
brii F.I.H. au respins orie» 
tendință de a pune în discuți» 
hotărîrile lor. Și mai bizară ni 
s-a 
Iui

C.M. 
peste

spectatori, 
de la 

Aabenraa,

tat jocul prea schematic 
uriașilor, aplaudînd 
în viteză, execuțiile 
spectaculoase ale 
talie medie.

Vorbind despre 
nat mondial vom 
tul că federației 
i-au fost adresate 
sau... pe ocolite — 
pre cu privire la regulamentul

acest campio- 
semnala fap- 
internaționale 

— direct 
critici as-

Fază din meciul România — R.F. Germania. De la stingă la dreap
ta : Stockl, Stingă, Spengler — infiltrat printre apărătorii noștri — 

Kicsid (mascat de jucătorul vest-german) fi Durau.
Telefoto : AP. — AGERPRES

jocuri ale acestui înverșunat 
campionat mondial, organiza
torii au programat meciuri in 
mai tonte centrele Danemarcei, 
peste tot condițiile fiind ire
proșabile.

Și despre valoarea campiona
tului ne-am spus la vremea po-

MEDIA DE VÎRSTĂ

1. R. F. Germania 23,3
2—3. Canada și Ungaria 
4—5, Danemarca și Franța 
6. ROMÂNIA 24,4 : 7-8. Bulgaria 
și japonia 24.5 ; 9—10. Islanda și 
Polonia 24,7 ; 11. Spania 25 ; 12. 
R. D. Germonă 25.5 ; 13. Ceho
slovacia 26 ; 14. iugoslavia 26,5 ; 
15. Suedia 26.9 ; 16. Uniunea 
Sovietică 27,5.

ani
23.7
24,3

de desfășurare și la modul de 
programare a arbitrilor. Astfel, 
chiar în cadrul unei conferințe 
de presă, antrenorul echipei 
Ungariei, Mihaly Faludi, consi
dera că actualul sistem — al 
grupelor preliminare, al semi
finalelor și meciurilor finale — 
nu este de natură să promove
ze calitatea, ci lasă hazardului 
prea multe... șanse. El considera 
că un mod de desfășurare ase
mănător campionatului mondial 
de hochei (8—10 echipe care să 
joace fiecare cu fiecare) ar fi 
mult mal judicios, ar crea po
sibilitatea ca intr-adevăr cea 
mai bună echipă să devină cam-

părut 
comisiei 

E. Wang 
venit la

atitudinea șefu- 
arbitrilor, Cari 

(Suedia). El a 
C.M. doar pentru

MEDIA DE ÎNĂLȚIME

1. Unîurvea Sovietică 1,89 m 
(4 jucători peste 2 m — 1 ju
cător peste 1,90 m) ; 2. R.F. Ger
mania 1,89 m (1—9) ; 3. Cehoslova
cia (0-10); 4. ROMANIA 1,89 m 
(0-8) ; 5. Islanda 1,87 m (0-5): 
6. Iugoslavia 1,87 m (0—4) ; 7. 
Polonia 1,86 m (0—6) ; 8. Suedia 
1,86 m (0—5) : 9. Ungaria 1,86 m 
(0—5) ; 10. Danemarca 1,86 m
00—4) ; 11. Franța 1,86 m (0-4) :
12. R. D. Germană 1,85 m (0—4):
13. Canada 1,84 m (0-3) ;
Bulgaria 1,83 m (0—4) ; 
nia 1,83 m (0—4) ; 16.
1.81 m (0-1).

. . 14.
15. Spa- 
Joponia

(intere-
Și

o zi, lăsînd altora 
sați) sarcina de a urmări 
coordona arbitrajele, și a mai 
revenit în Danemarca la în
cheierea competiției... în atari 
condiții, ni se pare firească pro
punerea de a se trage la sorți 
cuplurile de arbitri. S-ar evita 
„abonarea" unor arbitri la me
ciurile anumitor echipe (au 
existat cazuri cînd aceiași ar
bitri au condus — „convenabil", 
desigur — cite 2—3 meciuri ala 
aceleiași formații, deși adver
sarii și-au manifestat fățiș dez
aprobarea). Aceste exemple dau 
posibilitatea unor oameni să a- 
firme că „arbitrajul 
ce în ce mai mult 
rentabilă".

Chiar dacă acest
a explorat condițiile ________
ale campionatului, el nu poate 
să se depărteze prea mult de 
un subiect de interes comun: 
echipa României. Prin prisma 
celor două clasamente, pe care 
le asociem acestui comentariu, 
selecționata noastră s-a aflat la 
parametri optimi: vîrstă — apro
piată de cea
— la. nivelul 
nea i-a fost 
clasamente o 
rentele de ordin psihic, 
sa sa de omogenitate. ___
că, să fie clar, schimbarea de 
generații n-a putut fi un im
pediment insurmontabil din mo
ment ce selecționata R.F. Ger
mania (cea mai tînără) a cîști- 
gat titlul mondial, iar din 
punct de vedere al mediei de 
înălțime ne-am aflat la cel 
mai... înalt nivel. Avem deci 
datoria să căutăm cauzele ade
vărate pentru a găsi drumul cel 
drept.

devine din 
o afacere

comentariu 
generale

optimă, înălțimea 
maxim. Ascensiu- 
oprită — 
atestă —

aceste 
de ca
de lip- 
Pentru

Hristache NAUM

trivită opinia. Dacă nivelul său 
a fost în regres, de vină este 
cu siguranță atît tendința spre 
alcătuirea echipelor cu uriași 
(pînă și echipa Japoniei are o 
medie de inălțime de peste 
1,80 m>, sportivi cars — din 
cauza gabaritului — nu dispun 
de mobilitatea necesară jocu
lui în viteză și nici de înde- 
mînaroa solicitată de rafina
mentul tehnic, cit și perioada 
de tranziție a generațiilor. Fi
nala campionatului mondial a 
opus celei mai tinere formații 
(R.F. Germania — medie de 
vîrstă 23,3 ani) pe cea mai 
vîrstnică (Uniunea Sovietică — 
27,5 ani), această situație deno- 
tind nu numai extremele între 
care s-au zbătut antrenorii în 
selecționarea jucătorilor, ci și 
posibilitățile egale — tocmai ca 
urmare a nivelului scăzut al
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la Milano, proba feminină de 800 
m a fost ciștigată de sportiva 
franceză Marie Dubois — 2:03,5, 
urmată de poloneza Elzbieta Ka- 
tolik — 2:03,9 și Rina Cruciatta 
— 2:06,1 (ntu record italian).. 
Alte rezultate: 3 000 m — Gonza
lez (Franța) 7:59,1 ; 60 m — Gra- 
zioli (italia) 6,75 ; 440 y (f) —
Karoline Kaefer (Austria) 53,8.

HOCHEI * tn meci revanșă, la 
Helsinki : Finlanda — Suedia 4—1 
(4—0—1, 0—1). a In turneul 
pentru juniori, care se desfășoară 
în Cehoslovacia, selecționatele 
țării gazdă și Finlandei au termi-

nat la egalitate : 4—4 (1—3, 1—0, 
2—1). Intr-un alt joc, reprezenta
tiva Suediei a întrecut cu 3—0 
(0—0, 1—0, 2—0) formația

LUPTE « Concursul 
țional (libere), desfășurat 
list, a fost dominat de 
sovietici, clasați pe primul loc la 
9 din cele 10 categorii. La cat. 
48 kg, victoria a revenit luptăto
rului iranian Mohamed Bazmo- 
var.

ȘAH a în meciul dintre maes- 
trele Maia Ciburdanidze și Alia 
Kușnir, partida a 7-a s-a încheiat 
remiză după 82 de mutări. Sco
rul continuă să fie favorabil

u.R.s.s. 
interna
ta Tbi- 
sportivii

Maiei Ciburdanidze : l’/j—2Vj. a
In turneul de la Reykjavik, după 
5 runde, conduc Browne (S.U.A.), 
Miles (Anglia) și Larsen (Dane
marca), cu cîte 4 p, 
Olafsson (Islanda) și 
hoslovacia) — 3V2 p.

Nu cu mult timp în urmă, 
președintele I.I.H.F. (Federația 
internațională de hochei pe 
gheață), dr. Gunther Sabetzky, a 
făcut o vizită în Canada, cu 
prilejul căreia a purtat discuții 
cu noul președinte al N.H.L. 
(National Hockey League), John 
Ziegler, cea mai puternică or
ganizație profesionistă a ho
cheiului nord-american.

Punctul principal al discuți
ilor l-a constituit realizarea u- 
nei sincronizări între sistemul 
de disputare a C.M. și calenda
rul, tradițional și încărcat, al 
N.H.L. în plus, președintele 
I.I.H.F. și-a exprimat dorința 
ca la C.M. Canada să fie repre
zentată de cei mai buni jucă
tori. Pentru aceasta însă este 
necesar ca întrecerea din N.H.L. 
ca și celebra „Stanley-Cup" 
se încheie mai repede. Pe 
altă parte, noul președinte
N.H.L. a formulat unele cereri 
de modificare a calendarului in
ternațional, astfel ca participa
rea unei reprezentative a Ca
nadei, în adevăratul înțeles al 
cuvîntului, să fie mult facili
tată. Ce solicită reprezentanții 
hocheiului canadian ?

în primul rînd, schimbarea 
ritmului de disputare a C.M. în 
loc ca această competiție să 
aibă loc anual, ei cer ca ediți
ile C.M. să se dispute o dată 
Ia doi ani. în felul acesta, în

să 
de 
al

urmați de 
Hort (Ce

TENIS a In turneul 
Louis: Lewis — Cox 6—3, 
Stockton „
La Springfield : Smith ■ 
6—3, 3—6, 6—3 ; Riessen 
6—2, 4—6, 6—4 ; Kodes

de la St. 
7—5 ; 

Fleming 6—1, 7—6. a 
- — Taylor 

Fillol

5— 7i 7—5,’ 6—0. * La Seattle (fe
minin) : Turnbull — Casals 5—7,
6— 1, 6—2 ; Stove — Reid 6—4, 
6—1.

pauzele create ar avea loc o da
tă Jocurile Olimpice și altă da- 

"tă „Canada — Cup“. Mulți 
dintre tehnicienii hocheiului 
mondial sînt favorabili unei a- 
semenea modificări, apreciind 
că organizarea în fiecare an a 
unui campionat mondial este, 
totuși, prea mult.

O altă solicitare a reprezen
tanților N.H.L. este aceea a 
scăderii numărului de zile pre
văzut pentru disputarea unei e- 
diții a C.M. Ei susțin că 14 
zile sint suficiente, apreciind că 
actuala formulă, în care pro
gramul este extins pe 21 de 
zile, devine prea lungă și deloc 
rentabilă. în sfîrșit, o ultimă 
doleanță : campionatul mon
dial să aibă loc la începutul lu
nii aprilie, urmînd.ca N.H.L. să 
asigure încheierea programului 
său pînă la această dată.

Toate aceste probleme sînt in
teresante șl ele au stîrnit un 
val de discuții în lumea hoche
iului european. Important de 
subliniat este faptul că mulți 
comentatori și tehnicieni de pe 
continentul nostru sînt înclinați 
să accepte astfel de modificări. 
Discuțiile vor continua la Con
gresul I.I.H.F. de la Praga, or
ganizat 
și apoi 
I.I.H.F. 
lia).

pe durata C.M. grupa A 
la Congresul de vară al 

de la Sirmione (Ita-

Călin ANTONESCU
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