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DE LUPTE LA REȘIȚA?

Gheorghe Rașovac — eel 
mai bun produs actual al 
luptelor rețițene — ți-a 
fixat adversarul tn „pod" 
și . tncearcd ti obțină 
„tușul"

Foto : Ioa MIHÂICA

în Divizia A de volei

MECIUL FEMININ UNIVERSITATEA CRAIOVA
DINAMO, DERBIUL ETAPEI

Cu ani în urmă. Reșița era socotită 
un puternic centru de lupte, constituind 
talente pentru această disciplină. Nume 
stantin Popescu, Mihai Schultz, Ion Ionescu, 
pescu, Dumitru Grozav, Cornel Turturea, 
lista ar putea continua) sînt cunoscute nu numai în țara noastră. 
Toți au deprins tainele acestui sport în „Cetatea de foc" și apoi 
au purtat faima luptelor românești pe diferite meridiane ale 
globului. Chiar și acum, cîțiva reprezentanți ai Reșiței fac parte 
din loturile naționale de lupte libere sau greco-romane. Dintre 
aceștia, Gheorghe Rașovan este posesorul medaliei de argint la 
campionatele europene de libere, de anul trecut, de la Sofia. 
C.S.M. Reșița are echipe care activează în prima Divizie, atît la 
lupte greco-romane, cît și la libere.

Zilele trecute am efectuat un raid prin sălile reșițene, cu 
intenția de a cunoaște condițiile de pregătire și modul în care 
își desfășoară activitatea antrenorii respectivi, precum și măsu
rile care au fost sau urmează a fi luate pentru ridicarea nive
lului luptelor din acest oraș la cote cît mai înalte.

LA GRECO-ROMANE, PERFORMANTE SUB NIVELUL 
CONDIȚIILOR

un 
ca

pe drept cuvînt — 
permanent izvor de 
Dumitru Cuc, Con- 
Petre și Simion Po- 
Nicolae Popescu (și

• Copiii din „Cetatea de 
foc* îndrăgesc ți in prezent 
acest sport, dar... • Se aș
teaptă din partea celor șap
te antrenori o muncă de o 

calitate superioară

cind discutăm despre 
greco-romane de la Re- 
referim numai la acti- 
Clubului sportiv muni- 

Nicolae Popescu

Stilul greco-roman 
prezentat 
trenori : 
Dumitru 
chipa în 
altă formație ce activează 
campionatul republican al ju
niorilor și școlarilor. Cu doi 
antrenori este încadrată și sec
ția C. S. Școlar, specializată 
în activitatea de instruire a 
copiilor și juniorilor. La ora 
^\\\\\\\\\\\^^

este re
de secția C.S.M. (an- 
Nicolae Popescu și 
Grozav), care are e- 
prima Divizie și o ------in

vizitei noastre, la lecția con
dusă de Cristea Lucacela erau 
prezenți în sală 23 de copii și 
juniori. Deoarece C. Lucacela 
activează la C.S. Școlar numai 
de șase luni, în cazul său nu 
poate fi încă vorba despre 
sportivi valoroși nici chiar la 
nivelul județului. într-o si
tuație asemănătoare se află și 
celălalt antrenor al C.S. Șco
lar, Ion Bogariu, care abia și-a 
alcătuit grupa cu care va în
cepe instruirea. In concluzie.

atunci 
luptele 
șița ne 
vitatea 
cipaL Aici, 
antrenează pe componenții pri
mei formații (16 sportivi) și pe 
cei ce participă în campiona
tul pe echipe al juniorilor și 
școlarilor (peste 20). In rîndul 
elevilor săi se află Constan
tin Nicolae (57 kg), Ion Urs 
(100 kg), sportivi care au fost 

în lotul național 
Serban 
(43 kg,
— da
la tur- 
16 Fe-
- si iu-

selecționati 
de tineret Gheorghe 
(48 kg), viorel Rusu 
elev al lui D Grozav) 
sați pe locuri fruntașe 
neul de selecție „Cupa 
bruarie" din acest an - 
nîorul de 15 ani Stefan Bălu- 
lescu, căruia antrenorul său îi 
întrevede frumoase perspecti
ve. Comportarea onorabilă a 
echipei în Divizie, cei cițiva 
tineri remarcați în competiți
ile interne reprezintă rezultate

Ca și în runda precedentă, în 
etapa de miine a campionate
lor Diviziei A de volei aten
ția se Îndreaptă spre 
echipelor feminine. In 
ultimelor rezultate, în 
plan se situează partida Uni
versitatea Craiova (urcată pe 
locul 3 In clasament) și Dina
mo, campioanele avind o mi
siune mai dificilă, credem, 
decît în urmă cu o săptămină 
la Iași. Afirmație sprijinită și 
de cele ce ne-a spus antreno
rul craiovean Mircea Dumi
trescu (care H ajută pe antre
norul principal I. Constanti- 
nescu in pregătirea echipei) 
referitor la antrenamentele in
tense din această perioadă, 
precum și la dorința studente
lor de a realiza performanțe 
tot mai bune, între care chiar 
și o victorie in fața dinamo- 
vistelor. Rămîne de văzut care 
va fl replica bucureștencelor, 
al căror potențial de joc nu

disputa 
ura» 
prim-

mai are nevoie de o 
dare- Din întrecerea 
remarcăm și derbyul 
țean: Farul—Chimpex. In rest: 
Maratex B. Mare — Știința 
Bacău, C.S.M. Sibiu — Rapid, 
„U“ Cluj-Napoca — C.S.U. Ga
lați, meciuri cu implicații pen
tru echipele aflate in zona cri
tică.

La masculin, Steaua șa Dina
mo continuă cursa pentru in- 
tîietate, ambele evoluind în 
deplasare, prima la Timișoara, 
cu Politehnica, a doua la Tul- 
cea. cu Delta. Sitvania Ș. Sil- 
vaniei — „L'“ Cluj-Napoca.
C.S.M- Suceava — Viitorul Ba
cău, Explorări B- Mare -U- 
niversitatea Craiova, 
Galați — T raclorul 
completează programul 
etape. Dintre aceste 
partide, mai ales cele 
Șimleu și Galați, pot influența 
ierarhia în partea inferioară a 
clasamentului.

recoman- 
fetelor, 

constăn-

cs.u. 
Brașov 
acestei 
ultime 

de la

Azi $1 miinc, în sala „2J August*’ din Capitală

ÎNTlLNIRE AMICALĂ ÎNTRE ECHIPELE DE TENIS
Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 7-a)
[tineret] ALE ROMÂNIEI Șl UNGARIEI

Pregătire temeinică, 
ținută demnă și res
ponsabilă a sportivi
lor noștri la antrena
mente și în competi
ții, condiții indispen
sabile pentru realiza
rea unui progres ca
litativ și obținerea de 

mari performanțe.

I
f

(In pag. 4-5)

La Seattle (Washington)

In optimile de finală ale tur
neului internațional feminin de 
tenis de la Seattle (statul Was
hington), jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici a învins-o cu 
6—4, 6—2 pe Hana Stracho- 
nova (Cehoslovacia). Alte re
zultate : Kerry Reid (Australia) 
— Julie Harrington (S.U.A.) 
6—4, 6—7, 6—2 ; Betty Stove 
(Olanda) — Sue Barker (An-

glia) 3—6. 6—4. 6—4 ; Wendy 
Turnbull (Australia) -r- Diane 
Desfor (S.U.A.) 6—1, 6—1;
Kathy Jordan (S.U.A.) — Ma
rita Redondo (S.U.A.) 6—0, 6—3.

In proba de dublu, cuplul 
Virginia Ruzici 
Mima Jausovec 
întrecut cu 6—2, 
americană Penaut 
Marita Redondo.

(România) — 
(Iugoslavia) a 
6—2 perechea 

Louie —

Azi și mîine. în sala „23 Au
gust" din Capitală, va avea 
loc întîlnirea amicală interna
țională de tenis dintre echi
pele de tineret ale României 
și Ungariei. In formația noas
tră vor evolua Andrei Dîrzu, 
Liviu Mancaș, Andrei Mîrza, 
Mihai Șovar și Emil Hnat. In 
ambele zile, meciurile vor în
cepe Ia ora 9 și vor continua, 
fără întrerupere, pînă seara.

Echipa de tenis a fetelor (tot 
tineret) susține, de asemenea, 
astăzi și mîine o întîlnire a- 
micală în Ungaria cu forma
ția similară a țării gazdă. A.u 
făcut deplasarea Camelia Chi- 
riac, Cozmina Popescu, Ma-

Totoran, Nadia Beche- 
Luminița Sălăjan și Da-

rilena 
rescu, 
niela Moise. însoțite de antre- 
noarea Ecaterina Roșianu.

LA CERVINIA, IGLS,
KRYNICA SI SINAIA,J ’

IMPORTANTE COMPETIȚII
DE BOB SI SANIE

9

„Cupa României" la handbal masculin

ETAPĂ CALMĂ 
ÎN SFERTURILE DE FINALĂ!
Ieri la Cluj-Napoca, Bucu

rești, Bacău și Baia Mare s-au 
disputat primele partide din 
cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei României" la handbal 
masculin. Aceste confruntări, 
care vor continua azi și mîiiîe. 
nu au oferit nici o surpriză, 
favoritele obținînd puncte pre
țioase în cursa pentru califi
carea în semifinale.

Iată relatări de la aceste 
jocuri :

CLUJ-NAPOCA

Faza din meciul 
C.S.M. Borzești — 
Metalul Hunedoara 
disputat ieri In Sa
ia Floreasca șt ciș- 
tigat de prima echi
pă, In cadrul sfer
turilor de finală ale 
„Cupei României".
Foto : V. BAGEAC

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — COMERȚUL CON
STANȚA (26—13). După o pri
mă repriză oarecum echilibra
tă, în a doua studenții s-au 
detașat net, cîștigînd la o dife
rență concludentă. Marcatori: 
Petru 9, Avram 6. Sobek 5. 
Mircea 3, Zamfir. Voik. Jurcă 
pentru „U“, respectiv Urioc 4, 
Aii 2, Cojocaru 2, Die 2, Ar- 
ghir, Dumitrache, Moldoveanu. 
Au arbitrat A, Popescu (muni
cipiul Gheorghe Ghcorghiu-Dej) 
și V. Armeanu (Bacău).

POLITEHNIC A TIMIȘOARA 
— UNIVERSITATEA CRAIO
VA (21—14). Dorind să contra
careze superioritatea timișore

nilor, craiovenii au imprimat 
un ritm foarte vioi, datorită 
căruia conduceau în min. 16 
cu 8—4. Handbalist» de la Po
litehnica au răspuns cu un joc 
exact. în ecuația căruia a in
trat și marcarea strictă a prin
cipalului realizator de la Uni

versitatea — Cornea Cei mai 
eficienții Folker 7, Gunesch 5 — 
Politehnica. Dumitru 5. Cornea 
4 — Universitatea. Arbitri ; O. 
Schuster și I. Gurban (ambii 
din Sibiu).

Nușa DEMIAN — coresp.

REZULTATE TEHNICE
Seria I, Cluj-Napoca: Universitatea Cluj-Napoca — Comerțul Con

stanța 26—13 (11—8), Politehnica Timișoara — Universitatea Croiova 21—14 
(9—9); seria a ll-a. București: C.S.M. Borzești — Metalul Hunedoara 
24—20 (14—10), Steaua București — Universitatea București 21—11 (10—8); 
seria a lll-a, Bacău: Dinamo București — Dinamo Brașov 19—14 (11—6). 
Știința Bacău — C.S.U. Galați 24—23 (14—12); seria a IV-a, Baia Mare: 
Gloria Arad — Relonul Săvinești 19—19 (9—10), H.C. Minau: Baia Mare — 
Universitatea lași 33—20 (17—12).

BUCUREȘTI
C.S.M, BORZEȘTI — META

LUL HUNEDOARA (24—20). 
Divizionara A C.S.M. Borzești 
a abordat- întîlnirea de pe po
ziția echipei care activează în- 
tr-un eșalon valoric superior, 
dominînd cu autoritate forma
ția hunedoreană. participantă 
în Divizia B. Handbaliștii din 
Borzești au condus la început 
cu 5—1 (min. 12) și 10—5 (min. 
20), după care jucătorii din 
Hunedoara, mai lipsiți de trac 
și mai puțin timorați, au dat o 
replică dîrză, echilibrînd jocul.

(Continuare in pag. a 7-a)

Sfîrșitul acestei săptămînl 
este deosebit de bogat pentru 
activitatea practicanților bobu
lui și săniei. Desigur, eveni
mentul cel mai important are 
loc în Italia, la Cervinia, unde 
se desfășoară manșele campio
natului european de bob-4 re
zervat echipajelor de tineret. 
Echipajul român este format 
din Paul Ncagu, Constantin 
Bădescu, Nicolae Androne, 
Gheorghe Fieptea. La între
ceri mai iau parte echipaje din 
Italia, Austria, R.F. Germania, 
Elveția, iugoslavia. Belgia, 
Olanda și Franța.

★
In Austria, pe pîrtia olimpi

că de la Igls, se desfășoară 
unul dintre cele mai mari con
cursuri ale sezonului — „Cupa 
națiunilor" la bob-4. Alături de 
sportivi din R. D. Germană, 
R.F. Germania, Italia, Austria, 
Elveția și din alte țări ia parte 
și echipajul român alcătuit din 
Dragoș Panaiiescu, Gheorghe 
Lixandru, Dorel Cristudor și 
Ion Duminicel.

★
Juniorii practicanți ai săniei 

se întrec în Polonia, la Krynica, 
în cadrul campionatelor euro
pene rezervate acestei categorii 
de vîrstă. Reprezentanții Româ
niei la această competiție sînts 
Gabriela Soare, Kuxandra 
Bărtușică, Mariana Carp, Cor
nelia Vasile, Constantin Rădu- 
canu, Cristinel Piciorea, Gheor
ghe Pleșa și Dan Comșa-

★
în țară, pe pista de la Sina

ia, azi și mîine se dispută oon- 
cursul de sanie al cluburilor 
sportive școlare, pentru juniori 
și „Cupa I.E.F.S.", pentru se
niori.



SPORTURI TEHNICO-APLICATIV E I
Radioclubul Școlii generale nr. 175 Gheorghe Barbu și elevii săi I

MATEMATICA Șl FOTBAL
• Dialog cu Jucătorul dinamovlsl constantin ștefan

LUCREAZĂ LA NAVOMODELE, I
Cu aproape doi ani in 

urmă, scriam în ziar 
despre activitatea deose
bit de rodnică desfășu
rată de cercul de radio- 
telegrafie de la Școala 
generală nr. 175 din Ca
pitală. Intre timp, copiii 
despre care vorbeam a- 
tunci au crescut, multi 
au terminat școala ge
nerală și învață la alte 
școli, la licee. Dragos
tea pentru radioteleg ra
fie nu l-a părăsit, ba se 
poate spune că a cres
cut șl mai mult, s-a ma
turizat odată cu vîrsta, 
cum este cazul junioru
lui Alexandru Ilera — 
dublu campion republi
can la recepție-viteză și 
transmitere-viteză, ori al 
Janetei Manea — de a- 
aemenea triplă campioa
nă republicană la Juniori 
mari. Deși s-au râspîn- 
dit care încotro, au zbu
rat — cum se spune — 
ca puii din cuib, locul 
de adunare al foștilor 
cursanțl a rămas tot 
școala nr. 175, unde ra
dioamatorul Vasile Că
prarii (Y03AAJ), condu
cătorul cercului, l-a ini
țiat în tainele vorbirii 
și scrierii cu puncte $1 
linii.

„Copiii învățaseră și 
cunoșteau telegrafia, cu
noșteau regulile de tra
fic, prefixe, coduri etc. 
— ne spunea tovarășul 
Căpraru. Dar aceste cu
noștințe nu și le puteau 
valorifica doar in ca
drul competițiilor la 
care participau. Era ne
cesară o activitate mai 
complexă și permanentă 
și — de ce n-am spu
ne-o — și mai atractivă. 
Acest lucru numai în 
cadrul unui radioclub se 
putea face".

Așa a apărut și a prins 
rădăcini ideea înființării 
unul radiodub școlar. 
Începutul nu a fost u- 
șor. Era nevoie în pri
mul rînd de o stație de 
emlsle-recepțle, iar
instructorul nu a ezitat 
să-și aducă propria sa 
statie, de-acasă. Condu
cerea școlii — director 
Victor Surdeanu — le-a 
pus la dispoziție o sală 
încăpătoare. Sprijin au 
primit șl de la unele în
treprinderi din apropie
rea școlii. Treptat. sala 
s-a transformat, a căpă
tat aspectul unul verita
bil radioclub. Elevii ra
dioamatori dispun acum, 
pe lîngă stația colectivă 
de emisle-receptie — 
Y03KWF —, de trei ra
dioreceptoare de trafic, 
de două magnetofoane

pentru antrenamentul a- 
vansaților, de generatoa
re de ton, fie manipu
latoare electronice, piese 
și materiale etc. Ceea 
ce-ți atrage atenția cînd 
intri în sala frumos mo
bilată și pavoazată cu 
diplome și hărți, cu un 
panou mare plin de 
QSL-uri (cărți de con
firmare), care acoperă a- 
proape un perete întreg, 
es.te ordinea care dom
nește aici. De la 15 sep
tembrie 1977 
care in 
pentru 
«Apel 
Y03KWF, 
la Școala generală 
din București:* — au fost 
stabilite peste 2 000 de 
legături bilaterale cu ra
dioamatori de pe toate 
continentele. Iată cîteva 
exemple : ZL3PT —
Noua Zedandă, CO5GV 
— Cuba, JR1DTN — Ja
ponia. KL7GGL — Alas
ka, VK2EO — Australia, 
VEZYU — Canada, 
vuzts — india și alte 
și alte indicative. care 
reprezintă tot atitia pri
eteni cîștigați — pe toa
te meridianele și parale
lele globului — de către 
tinerii radioamatori.

Vasile Căpraru, care 
este și operatorul prin
cipal al stației de club, 
este ajutat în munca sa 
de tinerii radioamatori 
Mircea Brinzan (Y03BBK) 
și Constantin Grigorescu 
(Y03GR). In curind nu
mărul ajutoarelor sale 
va spori, deoarece patru 
din foștii săi cursant! — 
Alexandru Bumbeș, A- 
drian Udrescu, Gabriel 
Ionescu șl Codruț Flo- 
rescu — s-au prezentat 
recent ia comisia de e- 
xaminare pentru obține
rea certificatelor de ra
dioamatori de 
au reușit.

Bineînțeles, 
activitatea de .
pregătire și antrenament 
a avansaților, la radio- 
club funcționează șl 
cursurile de formare 
pentru începători. Și, 
astfel, aproape în toate 
zilele săptăminii, uneori 
de dimineață șl pină 
seara tlrziu, la radioclu
bul de la Școala genera
lă nr. 175 se desfășoară 
o permanentă și pasio
nantă activitate de pre
gătire tehnică a tinere
tului. se stabilesc con
tacte și se încheagă pri
etenii cu sute de radio
amatori din Întreaga 
lume.

loan HOABAN

dată la 
eter s->a auzit 
prima dată : 
general, aici 
radio-clubul de

175

emisie și

pe lingă 
trafic, de

CU GlNDUL LA AMBARCAJIILE
ADEVARATE

I
I

L-am găsit pe maestrul sportului Gheorghe 
Barbu în atelierul de reparații auto al întreprin
derii Cimentul din Turda, printre motoare dt un 
stat de om. Aproape nu-ți vine să crezi că omul 
acesta cu mlinile sale mari, de mecanic la motoa
rele astea mamut, este unul șl același cu meșterul 
făurar de modele gingașe de automobile, planoare 
sau ambarcații. Șl, totuși, așa stau lucrurile. Șeful 
secției de modelism de la A.S. Cimentul este în
drăgit deopotrivă de elevi» ucenici și muncitorii 
secției, ca și de elevii de liceu pe care ii inițiază 
și îi perfecționează la centrul de modelism de Ia 
Clubul tineretului. Pentru că el, maestrul Gbeorghe 
Barbu, nu face deosebire, ușa atelierului din parc 
e deschisă oricui vrea să-și dedice timDul Uber 
unei „jucării serioase", are indemlnare șl acceptă 
disciplina muncii asemănătoare celei <lintr-o uzină 
adevărată. Adică vil in secția de modelism de bună 
voie, dar odată ce te-al apucat de lucru, te ții de 
el, II fad in timp util, cu grijă pentru scule șl fără 
risipă de materiale. 11 rugăm să ne vorbească 
despre sportivii secției, despre preocupările și suc
cesele lor. Aflăm că are „ucenid” între 15 șl 22 
de ani, cel mai tînăr fiind Grlgore Andreiea și cel 
mal... virstnic Cornel Beldeanu. Ar fi de amintit șl 
Marin Galanton, care a plecat la Facultatea de 
electronică, cum o să mai plece și alții, grație șl 
cunoștințelor deprinse la modelism.

Flecare deprinde 2 specialități, aero și navo, la 
care' se adaugă și automobilismul, pentru dobindi- 
rea de cunoștințe complexe. Se muncește zilnic, de 
regulă după-amiaza. iar duminica mal toată ziua. 
Iarna se lucrează la modele, iar vara se lese la 
probe, reglaje șl concursuri.

Marea dorință este de a se realiza un salt cali
tativ In automobilism. La campionatul din anul 
1S78 s-a obținut, între altele, locul n, juniorul Gri- 
gore Andreiea prezentind un automodel care a 
realizat 112 km/oră. Reglajul a fost bun, dar s-a 
Încălzit timpul șl l-a... păcălit carburantul. Acum se 
realizează o aerodinamică nouă, cu toate elemen
tele băgate In caroserie, In afară de roți, dar as
cunse șl ele pe jumătate. De asemenea, vor fi 
construite eșapamente speciale, eu intrare mare șl 
ieșire mică, prin care se cîștigă un plus de 15—20% 
din puterea motorului semi-Dlesel. Cu acest eșa- 
pament-rezonator se speră să se obțină 200 km/oră!

Elevii maestrului Barbu mai au In „șantier" un 
model de caiac, pe care îl vor la cote ideale.

„Partea vie mai ales — ne spune Gheorghe 
Barbu — adică partea din apă, cea hotărlloare In 
alunecare, are încă mari neajunsuri Ia barca... ade
vărată și noi vrem să oferim celor de la Reghin un 
model mult mal bun decit „Delfinul" pe care ii 
produc ei*.

Hărnicia șl priceperea maestrului sportului 
Gheorghe Barbu și ale elevilor săi au înscris în 
palmaresul secției importante titluri șl recorduri 
republicane, între care „Marele Trofeu al C.C. al 
U.T.C.* pe 1977, 6 medalii la „naționalele" din anii 
1976—1978 la ambarcații cu motor și velatură, • la 
clasa M obținlnd chiar 5 puncte peste recordul Eu
ropei. Sportivii secției au concurat cu succes In 
Ungaria, Polonia, Cehoslovacia și Bulgaria. La ma
rele concurs pentru tineret, prin corespon
dență, din Spania au fost cucerite 5 medalii șl 
„Marele Trofeu" al federației spaniole. în trei ani, 
secția a cîștlgat 24 de medalii în campionatele ’ 
terne și internaționale, prin Al. Igna, N. Deac, 
Andreiea, A. Boroș, I. Galanton, Gh. Ghirca 
alții, la care se 
Gheorghe Barbu.

adaugă propriile succese ale
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• Nâscu-t la 8 anuorie 1951 

Brașov • Căsătorit ; soția - Mihoelo
— ingioe- outomotist Io Institutul de 
studii șl proiectări hidroenergetice • 
Licențiat In matematică — mecanică, 
promoția 1973 (examenul de diploma
— cu nota 10) ; absolvent al cursuri
lor post-universitare — soeciolitateo 
onoliza numerica, in 1974 (lucrarea 
notată cu 9,75) ; în prezent: pro
gramator Io Centrul de calcul Bucu
rești • Fotbalist legitimat (ca por
tar) : Ic „U” Ouj-Nopooa (1965— 
1974) si Dinomo București (din 1974 
pînă in prezent) • Internațional : A
— 6 ori (meciuri amicale), B — 10 ți 
tineret - 25 , Performanțe : 
european universitar (1972 ți 
campion 
(1975 și 
„Meritul

ol
1977) • 
spo.tiv*.

României, cu 
Distincții :

I
II
I
I
I
I
I
I

g

I
I
I
i

in- 
Gr.

și 
lui

I
de 
va 
de 
și

I
I

I. MOLDOVEANU, PERFORMERA STAGIUNII ’78
Deși s-a clasat, în final, doar 

pe locul VI, formația I. Moldo- 
veanu poate fi socotită, datorită 
ascensiunii sale spectaculoase, 
performera stagiunii ’78. Cu un 
efectiv ce nu depășea nivelul va
loric al celorlalte grajduri (prin
tre caii aflat! în antrenament 
numărîndu-se și „veteranul" Ar
tizan), formația Moldoveanu se 
afla, după 36 reuniuni, pe ulti
mul loe, avînd doar 16 victorii. 
Lipsită aproape efectiv de apor
tul antrenorului I. Moldoveanu 
(bolnav șl în prag de pensiona
re) se părea că ea nu va părăsi 
prea ușor zona „lanternei roșii". 
Dar a venit și reuniunea din 17 
septembrie ’78, cînd grajdul res
pectiv realizează o suită de 3 
victorii (Soneria, Artizan, Sen
timental), succes ce avea să mar
cheze începutul unei noi etape 
în evoluția acestui grajd. După 
numai 30 de zile (perioadă în 
care avea să înregistreze 13 vic
torii), formația I. Moldoveanu 
reușește să ajungă pe locul VI 
(înaintea unor „teamuri" cu nu
me mai „sonore") pe care, dealt
fel, a si terminat stagiunea. La 
realizarea acestui spectaculos 
succes, o contribuție Importantă 
(hotărltoare am spune noi) a a- 
vut-o driverul N. Simian (un 
profesionist extrem de talentat si 
foarte conștiincios) care, preluînd

din mers „hățurile", a reușit să 
o claseze pe un loc onorabil. O 
formație de la care s-a așteptat 
mai mult a fost cea antrenată de 
„bătrinul" A. Brailovschi. Cu un 
start „exploziv" (după 7 reuni
uni se afla pe primul loc, cu 10 
victorii) ea a „oprit", treptat, 
„motoarele", dasîndu-se în final 
pe locul 9, performantă ce nu 
reflectă, după părerea noastră, 
posibilitățile reale ale acestui 
vechi și experimentat profesio
nist, A. Brailovschi continuînd 
să fie socotit ca una din „mîi- 
nile" cu „firmă" ale turfului 
nostru. Am lăsat la urmă (deși 
a terminat pe un loc — 8 — 
mal bun) formația celui care a 
fost driverul-antrenor Gherasim 
Avram. Spunem a fost fiindcă 
el a Încetat din viață în cursul 
zilei de miercuri. Gherasim Avram 
(omul cu nervi de oțel) si-a luat 
rămas bun, pentru totdeauna, de 
la hipodrom, de Ia cal, de la to
varășii săi de muncă. Activitatea 
desfășurată de el de-a lungul a 
40 de ani a fost marcată de o se
rie de performanțe și succese 
profesionale, ținuta morală, con
duita lui în societate fiind elogios 
apreciate de cel care l-au cunos
cut. Stagiunea ’79 va începe fără 
unul din pionierii turfului nos
tru.

Gh, ALEXANDRESCU

IN CAPITALĂ, 0 NOUTATE: CURSURI DE PERFECȚIONARE
IN CONDUCEREA AUTO

,Tn dorința de a veni in sprijl-„în dorința de a veni in spriji
nul conducătorilor auto începători 
sau cu mai puțină experiență, 
Federația română de automobi
lism și karting organizează în 
Capitală cursuri de perfecționare 
în conducere* — ne-a informat 
resDonsabilul tehnic al federației. 
Cătălin Tutunaru.

nul conducătorilor auto începători
sau cu mai puțină
Federația română de

experiență,

tism și karting organizează
automobi

la
Capitală cursuri de perfecționare
în conducere* ne-a informat
resnonsabiîul tehnic al federației.

/Cătălin Tutunaru.

Amănunte legate de acest In
teresant și util curs : se prevede 
un ciclu de 6—10 ore, In care con- 
curentii vor fi lnițlați în tainele 
conducerii pe teren accidentat, 
pe mtzgă, în controlul derapajelor 
ș.a de către piloți fruntași din 
țara noastră. Lecțiile se vor face 
pe mașinile eursanțllor. în poli
goane special amenajate.

Cel ce doresc informații supli
mentare se pot adresa, zilnic, fe
derației de specialitate, ia telefon 
31.07.13.

La campionatele republicane 
modelism din acest an, secția 
prezenta o echipă completă 
juniori la navomodelism, ca 
concurenți — juniori și seniori
la modele planoare, automodele, 
rachetomodele și rachetoplane.

Să le urăm succes șl să vedem 
cum se vor materializa îndrăz
nețele lor dorințe de a sprijini 
producția de ambarcații și auto
mobile de concurs, pentru că, așa 
cum scriam, Gheorghe Barbu și 
ai săi se... joacă serios.

Mircea COSTEA

I
I
I

— în 14 ani de 
fotbalistică, cite 
galbene sau roșii . 
tape de suspendare ați pri
mit ?

— Unul, galben. Fiind u- 
nicul, imi amintesc bine din 
ce cauză mi-a fost arătat. 
In 1976, in timpul partidei 
cu F.C.M., la Reșița, după 
ce am primit al doilea gol, 
am protestat si arbitrul 
Otto Anderco m-a calmat 
cu cartonașul galben.

activitate 
cartonașe 

și cite e-

campion 
1974) ți 
Dinamo 

Medalia

— Așadar, un singur car
tonaș. Cum explicați ?

— Mă preocupă jocul, 
mi-am respectat adversarii, 
iar cînd s-au dovedit mai 
buni i-am felicitat.

— Vă pare rău că n-ați 
purtat tricoul echipei na
ționale intr-un meci ofi
cial ?

— Desigur. Regret foarte 
mult deoarece, după părerea 
mea, am avut două perioade 
de virf ale formei sportive. 
In 1972, la intilnirea cu Ita
lia, a fost preferat regreta
tul Adamache. Apoi, in 
1976, fiind selecționat in lot, 
eu am stat pe banca rezer
velor, locul in poartă ocu- 
pindu-l fie Răducanu, fie 
Iordache. Dar eu consider 
că la 2S de ani conturile nu 
sînt încheiate. Sper că mă
car o dată tot voi 
poarta „naționalei"...

— Cum ați îndrăgit 
matica ?

— In clasa a X-a 
ceu a venit un nou _ 
sor de matematică, Ioachim 
Popescu. Fiecare lecție o 
făcea deosebit de atrăgă
toare si astfel, datorită lui,

apăra

mate-

de li- 
profe-

în ultimul an de liceu m-am 
hotărit să mă prezint la e- 
xamenul de admitere la Fa
cultatea de matematică-me- 
canică.

— Atit fotbalul de perfor
mantă. cit și matematica cer 
un volum mare de muncă...

— Este adevărat, insă am
bele pot fi realizate cu suc
ces dacă folosești rațional 
timpul. Anii de facultate 
i-am dăruit matematicii șl 
fotbalului. După orele de 
curs, cite cinci in fiecare 
zi, mintea imi obosea. An
trenamentele de fotbal le fă
ceam cu plăcere și la ter
minarea lor mă simțeam re
făcut, capabil să lucrez 
seara încă două-trei ore la 
rezolvarea și însușirea pro
blemelor de matematică. 
Impunindu-mi un program 
riguros, am reușit să termin 
cursurile post-universitare 
cu o lucrare teoretică origi
nală (n.n. „Interpolarea po- 
linomială hermite cu apli
cații la integrarea funcți
ilor").

— Discutați cu soția des
pre matematică '!

— Uneori. Atunci cind nu 
rezolv o problemă. Discu
tăm mai mult despre eroii 
din literatură.

— Ce dorințe aveți ?
— In ordine, sint urmă

toarele : să-mi reiau postul 
in echipa de club, după ul
timul accident, fractură de 
radius la mină, să ioc ofi
cial in reprezentativa tării 
Si să devin doctor in ști
ințe...

— Succes !

Pompiliu VINTILĂ

g

g

lui, orașul și tara și 
fii sigur că scrisoarea va 
ajunge la destinație.

ȘTEFAN IVÂNESCU 
— Ploiești : Cu clasa
mentele, după cum 
probabil ați șl luat cu
noștință, lucrurile au 
fost lămurite. Cit pri
vește transformarea 
Diviziei B de volei 
(f-b) în campionate de 
tineret, problema este 
în discuție, urmînd să 
comunicăm la timpul 
potrivit hotărîrea luată 
de forul de specialitate.

FLORIN BUTUC — 
Iași : Da, ati făcut o 
bună alegere cu Ro
mii A șl Aurică Rădu- 
lescu. ambii apreciat! 
la echipele lor de club 
și la reprezentativă. 
Cîteva date despre ul
timul : are 26 de ani. a 
Învățat fotbalul pe li
toral, la F.C. Constan
ța. unde a șl debutat în 
Divizia A, este în ulti
mul an la Academia de 
Științe Economice — 
Facultatea de comerț 
exterior.

COSTICA PANAIT — 
Slobozia : Fără discuție 
că aveți motive să fiți 
supărați pe aceia care 
v-au tras pe sfoară. 
Din păcate, însă, date
le pe care ni le furni
zați nu sînt suficiente 
și, mal ales, concrete. 
Vă rugăm, așadar, să 
reveniți cu o nouă 
scrisoare. Indlcâți-ne si

adresa unde v-am pu
tea găsi, pentru a a- 
vea o discuție mai în 
detaliu cu dv.

sat, totuși, Ia Consi
liul municipal pentru
educație fizică și sport 
din Capitală și ni s-a
răspuns că ceva se în
cearcă a se face pe la 
clubul Dinamo, asocia
țiile sportive Olimpia și 
Fulgerul I.C.P.P. șl pe 
la școala sportivă nr, 
1. Deci, încercați pfe a- 
colo, poate găsiți o re
zolvare.

RELU B. — Timișoa
ra : Cindva a apărut 
acea carte care vă In
teresează sau, mal exact 
spus, care interesează 
marea masă a iubitori
lor fotbalului. Firește, 
asemenea cărți nu pot 
fi reeditate chiar a- 
tît de repede. In anul 
trecut s-a vîndut în 
librării „Regulamentul 
de joc adnotat", autor 
fiind fostul' șl aprecia
tul arbitru internațional 
Chiriae Manușaride. 
Căutațl-o, poate mai 
aveți șansa să o găsiți.

CA-UN GRUP DE 
DRE ______
Gura Humorului : 
facem noi programa
rea meciurilor care ur
mează să fie transmise 
la televiziune. Aoresa- 
ți-vă redacției „Sport“ a 
Televiziunii române.

MEDICALE
Nu

ZOLTAN ȘANDOR — 
Toplița : Evident, în
totdeauna școala a fă
cut casă bună cu spor
tul. Felicitări pentru 
preocuparea ta. Șl a- 
cum, nimic mal simplu 
pentru o corespondență 
eu marile cluburi din 
Europa. Este suficient 
să scrii numele clubu-

C. ANGHEL — Bucu
rești : Nu era nevoie 
de atîtea argumente 
pentru a ne convinge 
de ce v-ar Dlace să 
practicați yoga. Să 
știți însă că acesta nu 
este nominalizat 
sport. Ne-am

TIMSAC FEDOR — 
Maramureș : Aveți
dreptate, ceva trebuie 
făcut la nivelul fazelor 
superioare ale „Cupei 
României", pentru a 
nu se mai înregistra și 
acele „abandonuri" din 
partea formațiilor care 
au o situație precară în 
campionat. Propunerea 
dv. am înaintat-o fo
rului de specialitate, 
deși ea are unele im
perfecțiuni

ca 
intere-

Stelian
TRANDAFIRESCU

P.S. Referitor la un trecut dialog 
precizăm din nou: nu se consideră 
unei pase laterale trimise de executantul penalty-ului unui coechipier 
al său; ceea ce nu înseamnă că prin această formulare am excîus 
posibilitatea ca mingea să fie și pasată. Cităm din Regulamentul de 
joc, art. XIV : .....Jucătorul care execută lovitura trebuie să trimită
(să paseze, adăugăm noi) mingea înainte..." Deci. PASA ÎNAINTE 
și nu LATERALA spre coechipierul care aleargă spre balon, la va
lidarea golului ținîndu-se seama de unele condiții, cum ar fi : min
gea să fi parcurs o dată circumferința sa. toți jucătorii, exceptîndu-1 
pe executant, să se afle în afara suprafeței de pedeapsă și la cel 
puțin 9,15 m, jucătorul care a înscris să nu se fi aflat în poziție 
de ofsaid etc.

pe tema 
valabil

loviturilor de la 11 m 
golul înscris în urma



Corespondentă dîn tabără „tricolorilor", de îa Klustendîl

PRIMUL MECI, COMENTAT DE JUCĂTORI „ELIMINAREA DIN MUNCA Di li CO ZI
De la Slanke Dimitrovo (unde 

a-a. jucat meciul dintre selecțio
natele divizionare ale Bulgariei 
61 României), In autobuz, pe dru
mul spre Kjustendiil. sediul fot
baliștilor români In perioada a- 
ceslui turneu.

— Cum te simți, Dinule, după 
o atll de lungă absență din na
țională 7

— Foarte bine. Am tras pentru 
acest comeback, cum spun cro
nicarii

Nu-ți par prea multe zllela
de casă 7de pregătire departe 

Nu mal al 20 de ani...
— Să fim înțeleși, 

de păcatele tinereții, 
de virs-tă, eu am pus 
Întotdeauna 
N-am avut 
greșit înțeles, de a spune că stat 
studentul Dinu șl că, între altele, 
joc fotbal. Fotbalul, indiferent 
dacă admitem sau nu, este viața 
noastră, 
cum, ta 
privința 
Ptaă șl 
donează

indiferent 
indiferent 

_____ ____  fotbalul 
pe primul plan, 

niciodată orgoliul.

a celor care ne aflăm a- 
acest autobuz, așa că ta 
asta nu încape discuție, 
dorul de casă se subor- 

___ fotbalului.
Cum te simți ta joe T
Am abia 30 de ani.

— Ce zici de joc 7
— Mai btae dorit m-aș fi a*- 

teptat.
— Ce-I lipsește echipei ?
— îi Lipsesc jocurile. Cred că.

MECIURI AMICALE
’ F.C. BAIA MARE. DIN NOU 

ÎNVINGĂTOARE ÎN UNGA
RIA. Aflată in turneu în Un
garia, F.C. Baia Mare a sus
ținut la Miskolc un nou meci 
cu formația Diosgyor. De da
ta aceasta fotbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul 
de 2—1 (1—0), autorii golurilor 
fiind Roznai și P. Radu, respec
tiv Tatar.

în primul joc dintre cete 
două echipe, gazdele au cîști- 
gat cu același scor (2—1).

A.S.A. TG. MUREȘ — ZALAI- 
GERSZEG (divizionară A din R.P. 
Ungară) 3—0 (2—0). Au înscris: 
Hajnal (min. 19). Biro 1 (mln. *2) 
și Varodi (min. TO). (C. Albu — 
coresp.).

STEAUA — METALUL BUCU
REȘTI 5—1 (1—1). Au marca» 
Năstase (4), C. Zamfir, respectiv. 
Șumulanschi.

JIUL — U.T.A. 1—1 (1—1). Bă- 
dln a deschis scorul pentru Jiul 
ta mta. 25, iar Domide a egalat, 
ta mta. 42, din penalty. (S. Bălei, 
coresp.).

F.C.M. GIURGIU — RAPID 1—1 
(1—0). Golurile au fost marcate 
de Grama (min. 31) și, respectiv. 
Manea (min. 86).

MUSCELUL ClMPULUNG — 
SPORTUL STUDENȚESC 0—2 
(0—1). Au marcat : Chihala șl 
Bogatu.

MINERUL MOTRU — JIUL 
0—0. Divizionara A a utilizat ur
mătoarea formație : Moise — A- 
dam, Cassai, Rusu, Gr. petre — 
Stoichiță, Toma, Stoica — Bucu- 
rescu, Guran. Sălăjan. (Gr. Ju- 
gănaru. coresp.).

SIRENA — VIITORUL SCOR- 
NICEȘTI 1—1 (1—0). Au înscris: 
Petrescu (min. 14), respectiv 
Florea (mln. 58). (D. Vatau — co
resp.).

IZVORUL TG. SECUIESC — 
VIITORUL VASLUI 5—1 (1—0).

ta atari de mectarUe dta Bul
garia, mal trebuie aă jucăm vreo 
patru până la 4 aprilie. Cel ti
neri nu $tiu sâ so a^eze tacă, 
adică să închidă 51 să deschidă 
la momentul oportun. Mai stat 
șl cei doi mijlocași de atac care 
cam rănita ta față după Înche
ierea acțiunii ofensive.

— Cum expiid eclipsa de după 
pauză ?

— ta nici un caz nu a toot o 
cădere fizica. Dovadă, finalul 
bun. E vorba... e mereu vorbe 
de angajament șl încredere. Ju
cătorii noștri se evaluează astăzi 
la 1—1 cu echipa Bulgariei, pe 
terenul acestei*, nu se gtndesc 
la mad. mult șl se tem de mal 
puțin. X o teamă asemănătoare 
cu aceea a înaintașului care 
ezită să tragă la poartă, cu glo
dul ia ironiile tribunei ta caz 
de ratare. Marile echipe nu joacă 
niciodată singure. Ele joacă îm
preună cu Întreaga tribună, «ta* 
Împinse la joc. Sigur că șl noi, 
jucătorii, greșim deseori, dar gre- 
șetua se tamultese nentru că sa 
creează senzația că tribuna aș
teaptă greșeSe, așa cum se ta- 
tîmpMl cu textteriă de satiră șl 
umor, care nu pot renunța la 
subiectul gras al fotbalului.

— Văd că Intri tatr-o dispută...
— Nu J Nici im departe. Dar 

chiar acum, la M de ani, mă uit 
totdeauna la tribuni ea să-i 
simt pulsul, tar rm țț-
nlr depinde șl mal mi» de *- 
cest puls.

-.Bălăci șade la o distanță de 
două totota-

— Cum a fost, meT Ce 0-a 
plăcut 7

— Mteae plăcut calmul tal 
Dinu șl elanul Iul Samca, ml-eu 
plăcut ocaziile pe care le-am 
avut.

— Ce na 0-a plăcut 7
— Lipsa de legătură a liniei d. 

mijloc. Linia de mijloc e. de 
fapt, o mică echipă ta cedrul u- 
nel echipe. La noi, deocamdată, 
nu e deloc asa.

— Cum al ratat golul, după 
cursa aceea de te m 7

— Ctad l-am driblat pe ultim ui. 
adică libero-ri, m-om gindx • 
clipă să dmîXez 0 porterul. ec 
toate că era al S-tea om. Dar. 
ta aceeași clipă, mi-um zis că ar 
fl prea de tot și am tras, taaă 
Statioaov a slmtit colțul lung. ea 
un mare portar.

— Ca zid de atacul nostru 7 
— Cred că Dudu ișl revine. A 

fost mereu Ungă goi șl n-a scă
pat ocazia cea mai bună. Pe 
Crișan nu l-am văzu* atît de ac
tiv de cel puțin un an. Din pă
cate, Bomilă l-a jucat la tatll- 
nine, ceea ce nu-1 convine, el 
Ciad o extremă bună de lansa* 
1* picior.

— Ești hotărit să întreții forma 
bună manifestată ta acest joc T

— Stat hotărtt să demonstrez 
că ta această poveste despre ^lm- 
posibitul" BaLad s-a inventat 
cam mult.

★
Astăzi țmr. ieri), Lotul A a fă

cut două antrenamente. Dimi
neață — ta aer liber, după-a- 

— intr-o sală toarte btae 
utilată. CondtțHte de lucru șl o- 
dtană stai foarte bune, cu atit 
mal muk cu d* hotelul „Hisarlik" 
sa află mixt ta afara orașului, la 
altitudine. Spre seară, jucătorii 
așteaptă emisiunea sport ia TV. 
urmărind sucoesde schiorului 
bulgar Popangbelov, dar au me
rsa deschis radioul pe București 
pentru a amd ce fac olimpicii 
0 <M tace Vtrgtate Buzlcl la 
aMJvsRjCa

Pentru duminici (ara 15. pe 
stadionul Central), lotul va avea 
un adversar complex. Localnicii, 
care s-au temut la Începu* de 
perspectiv* unei tafrtageri nete, 
au hotărtt totuși să nu piardă 
prilejui de a oferi publicului dta 
Kjustendl un meci intre setec- 
țloaata divizionară a României 
0 echipa locală, teuărita cu ju
cători dta orașele apropiate. A- 
ceaste. mai ales după rezultatul 
medului de la Stanke Dimitrovo 
0 după rezumatul filmat care 
s-a dat ta aceeași seară la TV. 
In. vederea acestui joc, care ră- 
mine, ta ceea ce privește Lotul 
A, un joc-școa lă ta vederea par
tidei cu selecționate olimpică a 
Bulgariei, antrenorii Cernăianu 
0 Staieu intenționează să ali
nieze, ta principiu, ,.U'-te de la 
Stanke DimjSbvo. Na este ex- 
clusâ. totuși tatrocucerea lui 
Paraschiveacu ta locul lut Crișan, 
pentru exersarea foc... alea cu 
două rtriuri. 0 trecerea lui Voi- 
dlă ta locul lui Bomilă. pensu 
crearea unul climat de Întrecere 
0 stimulare a poftei de joc a 
teșeanuâui.

loan CHIR1LĂ

ATOTCKÂCtfSTtÎNTÎMPLÂlORSIimil
-IOEEA DE BAZĂ A CIJRSUiUI

DE PERFECȚIONARE
Dialog cu V, STĂNCULESCU
Prof. Victor Stănculescu a în

deplinit ta perioada 1 noiembrie 
1978 — 5 februarie 1979 funcția 
de responsabil al cursului de 
perfecționare a antrenorilor de 
fotbal, calitate ta care, La înche
ierea acestei importante acțiuni, 
ne-* oferit, ta cadrul unei scur
te convorbiri, o serie de intere
sante elemente de conținut ale 
activității de învățămlnt, rezulta
tele unei inedite anchete pslho- 
socdo-profesionale șl clteva con
cluzii.

— Mal Intîl, am vrea să oe 
spuneți ce a reprezentat, ea 
idee, 0 ee 0-a propus «ă 
realizeze «cest curs.

— Primul curs de perfecționare 
a antrenorilor de fotbal se în
scrie ta amplul proces de pre
gătire continuă a acestora pen
tru marea performanță. Ideea de 
bază pe întreg parcursul perioa
dei de instruire • celor 58 de 
cursanțl (18 «secunzi* al echipe
lor divizionare A, 15 de la cen
trele de juniori 0 copil st 1J teh
nicieni de perspectivă) a fost 
aceea de *-i jxmvtage pe an
trenori ca flecare lucru pe care-1 
realizează cu echipa să aibă o 
motivație reală, științifică. Să 
eUmtoe, pe dt posibil, din mun
ca lor de ri cu 0 tot ceea ce 
este tattmplător ți inutil. Călăuziți 
de o astfel de idee ne-am propus 
să pătrundem în așa-zisete se
mețe ale fotbalului legate de fun
damentarea științifică a activită
ții organ tem ului yaeătoritor 0 • 
organteinulul echipei, ca -un tot 
un-ter. Am urmărit, de aseme
nea. ca fiecare antrenor să fie 
apt să formuleze o idee de joc 
proprie. înscrisă în concepția de 
joe a fotbalului nostru, pe care 
să o pună în valoare prlntr-o 
concepție de pregătire corespun-

Printre divizionarele B

RAPIDUL - DECIS SĂ IASĂ DIN „SEMI-OBSCURITATE
Rapidul a trăit unul dintre cele 

mai pline de necazuri și de ne
reușite sezoane din activitatea sa. 
Toamna Iul 1978 l-a adus popula
rului club bucureștean destule 
Infringer! (în orice caz, mult mal 
numeroase decît au prevăzut șl 
cel mal pesimiști calculatori de 
șanse) și o suspendare de teren 
care l-a trimis pe „vișinii* pe di
verse stadioane. Giuleștiul, cen
trul sufletesc — șl nu numai su
fletesc — al unuia dintre cele 
mal vechi cluburi din sportul nos
tru, a resimțit eșecurile favorițl- 
lor ; le-au resimțit și îți vorbesc, 
cu amărăciune, de ele șl ceilalți 
(mulți) suporteri ai feroviarilor 
pe care îi vel găsi pretutindeni în 
țară, nu numai printre ceferiști, 
dar șl între simpatizanțl al fotba
lului de alte profesii. Mulți îți 
pun în față clasamentul turului

bal, ni se pare o „urgență" la fel 
de mare ca inițiativele întreprinse 
pentru echipă. Dar acest cîntec 
nu este nou. „Refrenul" reunirii 
adevărate a simpatizanților Rapi
dului (care nu este, între noi fie 
vorba, numai doleanța celor cu 
sufletul și speranța alături de 
„vișinii") l-am mai auzit adeseori; 
dar pină acum nu s-a întreprins 
nimic cu adevărat trainic. Cele 
mal multe dintre inițiative au 
rămas in faza unor frumoase in
tenții.

Am început cu suporterii pentru 
că el reprezintă. în definitiv, o 
mare sursă de forță morală pen
tru o echipă. Neîndrumați însă, 
lăsațl să acționeze cum și cînd 
vor, unii, care nici nu se mal pot 
numi suporteri, pot provoca dau
ne morale și directe în competiție 
celor pe care, zic el, îi iubesc așa

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
• AZI ȘI MIINE, PROGRAM 

BOGAT DE MECIURI DE VERI
FICARE. Divizionarele A, ca de
altfel și echipele din celelalte 
eșaloane susțin noi mec juri de 
verificare. Iată o parte dintre a- 
ceste partide : Unirea Dej — 
A.S.A. Tg. Mureș și Sirena Bucu
rești — F.C. Argeș (teren F.R.B., 
ora 15,30) — se vor cLsputa as
tăzi. Miine sint programate me
ciurile : Rapid — Din am o (Sta- 
dionufl Republicii, ora 10.30), 
Steaua — Viitorul Scorni cești 
(stadionul Steaua, ora 11), Rul- 
metul Alexandria — Universita
tea Craiova (ora 11), C.S. TLrgo- 
viște — Petrolul Ploiești (ora 11), 
Minerul Moldova Nouă — Poli
tehnica Timișoara (ora 12), S-C- 
Bacău II — Progresul Brăila 
(ora 9,30) și S.C. Bacău I — 
Ceahlăul P. Neamț (oca ILLS). 
Someșul Satu Mare — TE Za- 
laegerszeg (Ungaria), Șoimii Si
biu — Jiul (ora 11), Muscelul 
Cimpulung — Chimia Rm. Vilee* 
(ora 11), Minerul Gura Humoru
lui — Politehnica Iași (ora 11).

• SPORTUL STUDENȚESC, ÎN 
TURNEU ÎN BULGARIA ȘI IU
GOSLAVIA. în cursul zilei de 
azi urmează să părăsească țara 
formația bucureșteană sportul 
studențesc, care întreprinde un 
turneu In Bulgaria șl Iugoslavia. 
Iată programul jocurilor : dumi
nică 11 februarie — cu Locomo- 
tiv Russe, marți 13 — cu Dunav 
Rus se, joi 15 — cu un adversar 
Încă nedesemnat, iar duminică 18 
februarie cu Radnicki Niș (Iugo
slavia).
• O LIMP LA SATU MARK, ÎN 

U.R.S.S. Divizionara A Olimpia 
Satu Mare pleacă azi in U R.S3, 
Ea va susține o singură partidă, 
la Uigorod. cu ech;na Goveria.

• UN NOU TURNEU IN SALA 
SPORTURILOR DIN PITEȘTI. 
Miine, Sala sporturilor din Pitești 
va găzdui un nou turneu de mi
ni fotbal rezervat celor mal mied 
jucători. Vor participa echipele 
centrelor de copii și juniori. 
F.C. Argeș. Chimia Rm. Vllcea șl 
Gloria Buzău. în.treceriâe vor a- 
rea loc la trei categorii de vîr- 
«ă : 10. 12 șl 13 ani.

antrenează de zor. debitul" sezonului trecui e mare... 
Foto : Dragoș NEAGU

din seria secundă a Diviziei B, 
unde rapidiștil se... pitesc pe lo
cul 9, La șase puncte de lider. 
Viitorul Scoraicești, precedați și de 
Metalul Plopeni, Rulmentul Ale
xandria, F.CJt Giurgiu, Metalul 
București, Dinamo Slatina, Pe
trolul Ploiești, Autobuzul Bucu
rești. și te întreabă: acești de
ziluzionați suporteri : „Mai con- 
teazA Rapidul in cursa de pri
măvară ?• sau (cel mai se
veri) : „Ce are de gind Rapidul? 
Să ne facă numai supărări, nu
mai necazuri ?•

Un prim răspuns, venit de la 
noi, ar fl acela că Rapidul are 
nevoie de ajutorul suporterilor 
săL Are revole de sprijinul efec
tiv $1 organizat al miilor de iubi
tori al culorilor sale, aflațl pre
tutindeni. Această concentrare a 
simpatiilor într-un club adevărat 
de suporteri, funcțlonind printr-o 
deplină conlucrare cu clubul pro- 
priu-zls, efectuînd zeci șl zeci de 
acțiuni utile pentru ambele părți, 
direct folositoare secției de fot-

de mult. La Rapid se speră (șl s-a 
simțit asta foarte bine) că pri
măvara aceasta va prilejui nu nu
mai o redresare a fotbaliștilor, ei 
și o (de imitat) ofensivă a orga
nizării celui mai numeros crup 
de simpatizanți ai unei echipe 
de-a noastre.

Și-acum, întrebarea către con
ducerea (organizatorică și tehnică) 
rapidistă : ce fac „vișinii" spre a 
demara din zona de ,.semi-ob- 
scuritate" din clasament ? Iată, pe 
scurt, ce am aflat : ceea ce se 
știe, dealtfel,, mai de mult — la 
conducerea tehnică funcționează, 
în calitate de consilier pentru 
toate echipele de fotbal ale clu
bului experimentatul tehnician 
Ilie Oană ; în lot au venit cîțiva 
jucători tineri și foarte tineri, de 
la divizionare C bucureștene, doi 
dintre el, Adamescu (Fl. Roșie) șl 
Paraschiv (Unirea Tricolor) fiind 
cei mai aproape de titularizare ; 
pregătirile s-au situat — cum con
firma șl ilie Oană — la nivelul 
unei formații de A (foarte bine,

cine tinde spre A trebuie să lu- 
creeze ca acolo); cifrele, totalizînd 
kilometrii crosurilor și ale celor
lalte antrenamente, sint impresio
nante (important este insă, cum 
remarca Ion Motroc, ca ele să se 
transforme tn randament superior 
in joc) : lotul îl cuprinde pe : 
Mânu, Ioniță, Popa, Puriț, Grl- 
goraș, Pîrvu, Zalupca, A. Dumi
tru, Rîșniță, Șutru, Petcu, Ada- 
mescu. Paraschiv, Bolborea, Cojo- 
caru, Gh. Constantin, Rontea, Ma
nea, Vlad, Fogcraș. Bartales — 
care a făcut atîtea necazuri clu
bului — pare și el pus pe trea
bă ; a muncit mult și conștiincios 
la antrenamente și — cel mai im
portant lucru — arată că a învă
țat ceva din atîtea greșeli în pri
vința vieții personale. Tot așa. 
Bartales! Cîteva opinii ; L. Mi
ll Al LES CU (președintele clubului): 
„Sperăm să readucem echipa a- 
colo unde a fost și o merită. Avem 
și un plan de acțiuni organi7a- 
torice. Prefer să vorbesc însă 
mai tlrzlu despre înfăptuiri". 
ilie O.ANA : „Ca unul care am 
privit situația din afară și o cu
nosc acum din interior, pot 
spune că lotul poate realiza o 
reintrare ta lupta pentru șefie". 
ION MOTROC : „Nu se poate 
ca, așa cum am lucrat ta pre
gătiri șl cum s-au comportat, 
fără excepție, componenții lo
tului, să na facem un salt față 
de toamna care ne-a adus atîtea 
Insatisfacții !•

Eftimie IONESCU

Semnele unei regrupări de
forțe. ale unei apariții de opti-
rrHsm și încredere vin din Giu-
Iești. Trebuie să le urmeze fap-
tele I

zătoare condițiilor specifice echi
pei respective 0 obiectivelor sale 
de îndeplinit.

— Șl ce credeți că ați reali
zat 1

— In primul rtad — 0 ca o 
concluzie de mare preț — aș 
menționa adeziunea fără rezerve 
la NOU a tuturor cursanților. 
Apoi, tot ea un dștig. as men
ționa înțelegerea ralului și a ne
cesității documentației personala 
ta activitatea practică. S-ar mal 
pute* vorbi șl de atmosfera do 
sinceră colegialitate care a ca
racterizat cursul nostru st care 
a făcut ca. ta duda unei ineren
te compoziții eterogene, să ne 
comportăm ca o -adevărată e- 
cfilpă*. Evident, referindu-ne la 
reahzărl in sensul cel mal deplin 
al euvtatulul este firesc ca aces
tea să apară la timp. Si stat si
gur că vor apărea, sub diferita 
forme 0 la diferite dimensiuni, 
la locul de muncă al fiecăruia 
din cei M de absolvenți.

— Ați stabilit cumva și e 
clasificare in finalul cursu

lui, cum se obișnuiește dealt
fel ta asemenea situații 7

— Da. Dar, spre deosebire de 
clasicele clasificări realizate „ex 
catedra*, de astă dată am folosit 
un sistem oarecum original, ape- 
Ltad 1* metoda anchetei psiho- 
sodo-profesionale. Șl lată primii 
cinci antrenori ai cursului în 
funcție de aprecierile si voturHe 
cursanțllor Înșiși : 1. Ion Voi- 
nescu (131 p), 2. Tănase Dlma 
(130), X Viorel Kraus (01), 4. Ion 
Marlca (54), 5. Const. Tilvescu 
(43). Acestora, care au fost In
tr-adevăr fruntașii „promoției*, 
eu l-aș mai adăuga pe V. Zavo* 
da, C. Oțet, V. Muresnn. L 
Greavu, V. Sudu, Gh. Ene, N. 
Vătafu. C. Frătilă. Dan Coe, C. 
Ștefan, I. Buzoianu, FL Volnea, 
AL Văduvescu ._

— Ce altceva ați mai pu
tut desprinde din datele ob
ținute cu ajutorul anchetei 
pslho-soclo-profeslonale 7

— Așa, de pildă, la întrebareaț 
care sînt cele mal Importanta 
zece cerințe pe care trebuie sila 
îndeplinească un bun antrenor, 
răspunsul „celor 56- a indica* tn 
ordine: pregătirea profesională, 
cultura generală, corectitudinea 0 
cinstea, exigența, simțul pedago
gic, strategia, spiritul de iniția
tivă, spiritul organizatoric, com
bativitatea. sobrietatea. In pri
vința marilor deficiențe, de care 
trebuie să se ferească un antre
nor în activitatea sa. ele au fost; 
incapadtatea profesio nalt, egal»» 
mut alcoolismul, viciile ta gene
ral. incorectitudinea.

Mihai IONESCU

IN „CUPA ROMÂNIEI"

A.S.A. TG MUREȘ-GLORIA BUZĂU, 
LA RM. VlLCEA

F.R.F. a hotârît ca partida din 
cadrul 16-imilor „Cupei României* 
la fotbal, opunînd echipele A.S.A- 
Tg. Mures și Gloria Buzău, să se 
dispute la Rm. Vllcea. mterven* 
ția federației de specialitate a fost 
necesară tntrucît cele două dlvi» 
zionare A nu căzuseră de acord 
pină la această dată asupra io? 
cuiul întîlnlrlL

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CINE JOACA ASTĂZI, 

MIINE POATE CIȘTIGA I

Pruna tragere LOTO 2 din a- 
ceastă lună, care va avea loc 
miine, vă oferă posibilitatea de 
a obține autoturisme „Dacia 
1300“ sau importante cîștiguri in 
numerar de valori fixe și va
riabile, bineînțeles cu condiția 
de a juca încă de astăzi nume
rele preferate.

Reamintim că la Loto 2 se e- 
fectuează 3 extrageri, în conti
nuare, a cite 4 numere fiecare ; 
în total se extrag 12 numere din 
75. Participarea se face pe bilete 
seria ,,R“ de 10 lei, completate 
cu o variantă achitată 100% sau 
cu patru variante achitaite 25% ; 
indiferent de cota jucată, fiecare 
bilet participă la toate extrage
rile.

*
Tragerea Loto 2 de mîine, 11 

februarie 1979, se va desfășura

la ora 17, tn sala clubului Pro
gresul din București, str. dr. 
Sta.icovi.ci nr. 42 ; panoul cu nu-» 
merele câștigătoare va fi televi
zat in cursul serii.

★
ASTAZI ESTE ULTIMA Zi 

pentru depunerea buletinelor la 
atractivul concurs PRONOSPORT! 
de mîine, 11 februarie 1979 t

★
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN
9 FEBRUARIE 1979

Extragerea T : 30 46 77 19 10 2< 
15 38 43

Extragerea â n-a : 12 50 8 29 7$ 
54 3€ 49 42

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI t 
1.190.239 lei, din care 234.675 lei 
REPORT LA CATEGORIA 1



„Asociațiile și cluburile sportive vor trebui să desfășoare #\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

o intensă activitate de cuprindere in mișcarea sportivă a intre SPORTIVUL, UN MODEL DE CONDUITA
gului nostru tineret, de afirmare și promovare pe scară largă a • Citeva opinii culese la I. U. C. Grivifa
talentelor sportive ; ele trebuie să asigure educarea sportivilor

in spiritul dragostei fafă de patrie și partid, călirea voinței,
pregătirea fizică și morală a acestora in vederea obținerii unor
rezultate cit mai bune atit in competițiile interne, cit și

internaționale."

NICOLAE CEAUȘESCU
(din Mesajul adresat participanților 

la Conferința pe țară a mișcării sportive)

La secția sculărie a I-U.C. Grivița Ro
șie, zi obișnuită de lucru. Aflașem că 
aici își desfășoară activitatea mulți din
tre componenții echipei de fotbal, care 
din campionatul de casă a promovat în 
„Promoție*, unde se află pe primul loc, 
precum și amatori și practicanți a> altor 
ramuri sportive — Pauza de masă ne-a 
oferit prilejul unui schimb de opinii cu 
muncitorii secției despre activitatea spor
tivă în general, rezultind din discuție și 
citeva păreri despre datoriile etice ale 
acelora care reprezintă pe terenul de 
sport culorile unui colectiv sau ale ță
rii. Idei care ni s-au părut demne de 
reținut-

competiții, în familie și în 
Sint mulți cei cu care ne fălim 
cuvint, dar mai există și dintre a< 
se abat de la rigorile vieții spor 
pavăza talentului lor. Un talent 
însă și-l subminează adesea, 
voi saluta oricind măsurile 
educativ pe care organele resi 
conducerea mișcării sportive 
adopta, in scopul de a asigura 
răspunderii in pregătire, a c< 
disciplinei muncii, a performan

PREGĂTIREA SPORTIVULUI
CONTINUĂ Șl DUPĂ ORELE

DE ANTRENAMENT
• O marc parte a timpului pe 

care antrenorul Gheorghe Cor- 
bescu nu-l consacră muncii de 
pe standurile poligonului 
Alexandria și-l rezervă tot...

najat la poligon, prin forțe pro
prii și cu contribuții personale, 
un mic laborator foto, de care 
M. Ispașiu, V. Antonescu, G. To- 
moioagă și colegii lor de loturi 
ce declară pe deplin catisfăcup. 
O ocupație utilă, plăcută, recon
fortantă, 
nouă 
chiar

din 
tră-

aătorilor. Ștefan Biolan, cel mai 
oun trăgător al reputatului spe-

UNDE

care poate deveni o 
pasiune, de mare folos 

pentru pregătirea sportivă.

Radu T1MOFTE

ESTE RĂSPUWEBEA
cialist, ne mărturisea, zilele 
cute, că • săptămînal antrenorul 
Corbescu face vizite fie la liceul 
unde acesta învață, fie la el a- 
casă. Rezultatele la învățătură 
ale elevului Biolan sint — și din 
acest motiv — bune, iar coordo
natele generale de viață echili
brată asigură acestei speranțe a 
tirului nostru un progres con
stant în proba favorită de pistol liber.

• Absența unei atmosfere de 
seriozitate deplină în pregătire, 
Upsa organizării muncii în poli
gon', dar și a activităților celor 
mai diverse din viața de toate 
silele, au implicații în compor
tarea trăgătorilor șt in rezulta
tele din concursuri. Dacă aducem 
In discuție doar ultimele campio
nate naționale pentru arme cu 
aer comprimat, vedem că, pe 
Ungă unele secții ale căror re
zultate s-au situat sub posibM- 
tăți și sub condițiile materiale 
avute la dispoziție (Unirea Foc
șani, Politehnica Clttf -Napoca. 
I*etea Bacău, C.S.U. Brașov și 
Universitatea Iași), au mat exis
tat și altele care nici măcar n-au 
reușit, din cauza neîndenlinirii 
haremurilor, să se califice în în
trecerea finală pentru desemna
rea noilor campioni. Printre a- 
eestea : C.S.M. Baia Mare și Me
talurgistul Cu gir...
• Antrenorii loturilor de talere. 

Ion Dumitrescu si AnatoVe Săl- 
ceanu, sînt preocupați și de dez
voltarea extrasportivă a trădăto
rilor lor. Pe această linie, ei au 
cultivat la elevii lor pasiunea de 
a învăța limbi străine, dună ma
nuale, fără profesor. Mat mult, 
în timpul liber, componența lo
turilor naționale de skeet și trap 
devin pasionați... fotografi ama
tori. Cei doi specialiști au ame-

tre- ANTRENORILOR ?
In 

tăzi 
profesori de educație fizica, cu 
fără specializare in atletism, foarte 
mulți instructori obștești. Prin pasiune, 
pricepere, exigență și căutare neobo
sită ei ar trebui sâ mobHizeze lorgi 
contingente de tineri în practicarea 
atletismului, să-i selecționeze pe cei 
mai talentati, pe cei mai buni, și 
să-i pregătească, cu răbdare și răs
pundere, pentru a aborda marea per
formanță in ocest sport ai sporturilor.

Unit dintre ocești specioTiști (nu 
puțini) așa își desfășoară activitatea 
de fiecare zi, in secțiile de atletism 
din cluburi ș: asociații sportive, în 
școH licee și instituții de învăță mint 
superior. Rezultatele se oglindesc con
vingător în evoluția atleților noștri 
fruntași, juniori și seniori. Dar, pre
cum se constată, numărul și valoa
rea performerilor atletismului nostru, 
competitivitatea ezuftatelor lor pe 
plan internațional se ofiă, de o bună 
bucată de vreme într-un accentuat 
regres Expicații pentru o atare si
tuație sînt. des-gur, foarte multe 
Dintre acestea, cea mai importantă 
vizează munca de suprafață, superfi
cială, lips'tă de exigență pe care o 
desfășoară unii dintre specialiști. Asa 
se explică ‘aptul că» deși lipsiți de 
cond-ț" activitate, antrenorii din
Buzău, între care și Augustin Hîrjci, 
își duc astfel munca incit ou ridicat 
talente chiar pent-u loturile națio
nale ceea ce n-au izbutit să ‘ 
mulț; alți antrenori, cu bune condiții 
la dispoziție, din numeroase județe 
ale târr To4 așa se explică și faptul 
că într-un clasament întocmit de 
F.R.A., pe baza rezultatelor înreais- 
trate la campionatele țârii, din 1978, 
atleți unei mid 
(Amid ex) din

atletismul nostru acționează as* 
un more număr de antrenori și

instructor pe At?!la K0W1, ocupă lo
cul 11. inalntec reprezentativelor a 
33 de județe, dir-tre care unele cu 
nuite secții și școli, încadrate cu 
ontreno- și profesori, beneficiind de 
piste ș* săli de atletism, într-un cuvint 
de tot ceea ce este necesar pentru 
a desfășura o muncă serioasă, disci
plinată, eficientă, de calitate.

Decarece o atare situație se men
ține co~ de mutt in atletismul nostru, 
fără masuri fe~"r-e nu se va putea 
ieș din tnpasu! octaoi. A venit, deci, 
vremea cc tori sâ răspundă pentru 
ceea ce foc seu nu foc cum trebuie 
și ce trebuie. A lăsa lucrurile așa 
pe mp: departe și a nu interveni de 
grabă cu măsuri hptârrte înseamnă, 
pur și s:mpiu, a ne fura singuri că
ciula I Ce folos ore oare ccetsmul 
nostru de la un număr atit de more 
de spedoriș ", care-i figurează in 
scripte dacă muițî, chiar foarte 
mulți dintre ei rvj-și duc cum trebuie 
munca pentru care sint retrlburți ?

Romeo VI LARA

EXIGENTĂ (ți ĂDTDtlifiHIĂ) 
PE EESE^MIE DL VOLEI!

ION ILINCA. lăcătuș, secretar adjunct 
al comitetului U.T.C. al secției sculărie, 
locul III pe Capitală la „Olimpiada lă
cătușului, ediția 1978“, membru al sec
ției de 
teptăm 
primul 
tricouri 
zultate _ _ .
ternaționale. cu care să ne mîndrim și 
pentru care să-i aplaudăm din toată 
inima. In același timp, vrem ca repre
zentanții noștri in sport să nc facă 
cinste — nouă, dar și lor înșiși — prin 
întreaga eomportare, printr-o conduită 
exemplară în procesul de pregătire, în

alpinism : «Noi, 
de la sportivii 
rind de la cej 
numele tării și 
de prestigiu in

muncitorii, 
noștri — și 
care poartă 
tricolorul — 
competițiile

as
in 
pe 
re
in-

ION BRADEANU, sculer itertd 
taș în producție, fotbalist la" IJ 
vița Roșie : „Ca unul care iub 
tul și-l practic din plăcere, ap 
o condiție esențială pentru a îr 
monies activitatea profesionali 
sportivă este impunerea (și aui 
rea) unui regim de viață or 
care au însemnătate deosebită 
in muncă, atît la bancul de lu< 
la antrenamente și în competiți 
alimentarea rațională... La ace 
aș situa însă dragostea adevăra 
profesia și pentru sportul pe «s 
ales. Fiindcă cine începe să c 
simtă că ceea ce face pe terenii 
este o obligație plictisitoare, o 
sau o joacă, acela nu va obți 
tate bune, chiar dacă este i 
înnăscut... Cînd îmbrac tricot

focă

asociații sportive 
Tg. Secuiesc, avînd ca

Abia s^a intrat în partea a 
doua a campionatelor de volei 
și iată că încep sâ treacă în 
prim-plan manifestările de 
indisciplină. Lupta pentru cu
cerirea nunclelor este marcată 
uneori de izbucniri care depă
șesc fia-rant granițele sporti
vității. Mulți dintre competi
tori caută să treacă răspunde
rea pentru propriile nereușite 
asupra altcuiva, îndeosebi a- 
supra arbitrilor, pe care ade
sea îi apostrofează, îi suduie 
fără jenă, determinînd astfel 
reacții necuviincioase ale ga
leriilor pătimașe și tulburînd 
atmosfera de fair-play în care 
trebuie să se desfășoare orice 
întrecere sportivă. Exemplele 
de atitudini incorecte nu 
în afară nici echipele 
vîrful ierarhiei primului 
Ion, nici pe cele care se 
in subsol, nici pe cele din 
eșaloane. Bunăoară,

lasă 
din 

eșa- 
zbat 
alte 

în derbyul

masculin de la Baia Mare, din
tre echipa locală Explorări și 
Dinamo, ne-a impresionat ne
plăcut faptul că jucătorii celor 
două echipe cereau explicații 
arbitrilor la majoritatea decizi
ilor. protestau verbal sau prin 
gesturi, fragmentînd jocul și 
aruncind umbre asupra unui 
spectacol dealtminteri cu des
tule momente de calitate. Ba 
chiar, antrenorii nu și-au putut 
stăpini la un moment dat ner
vii, ridieîndu-se de pe băncile 
lor, intrind în teren și vocîfe- 
rind !

în citeva cazuri, arbitrii par
tidelor — toleranți, ca la me
ciul sus-amintit, insuficient de 
fermi în impunerea și păstra
rea climatului de sportivitate 
- s-au văzut nevoiți să ia 
măsuri de sancționare. Astfel, 
la Comisia de educație, pro
pagandă și disciplină a F. R- 
Volei au fost trimise legitima
țiile sportivilor Camelia Ursa- 
che. Dan Rebedea (ambii de la 
Universitatea Craiova), Victor 
Adam (Progresul București), 
care au adus injurii arbitrilor. 
De asemenea, Mibai Fatrichi 
(Viitorul Bacău) a fost elimi
nat duminică la Galați din a- 
celași motiv, echipa sa pier- 
zind prin aceasta finalul unui 
set important (și meciul). Pe 
foile de arbitraj apar observa
ții puțin măgulitoare în legă
tură cu comportarea sportivi
lor și antrenorilor în timpul 
partidelor.

manîfesiări de in-Asemenea 
disciplină, de încălcare a spi
ritului sportivității dovedesc 
carențe serioase în munca de 
educație care se desfășoară la 
cluburi și căreia conducerile a- 
cestora ar trebui să-i acorde 
mai multă atenție. După cum 
arbitrii, ceilalți oficiali nu tre
buie să închidă ochii in fața 
indisciplinei.

Aurelian BREBEANU

CLI MAI ADESEA,

Fără a 
a considi 
întreprins 
rea unei 
disciplină 
mai prili 
ve din j 
cum a f< 
Crăciun 
Cluj-Nap. 
apreciem 
ferm și < 
rea climj 
«ului un? 
spune. ] 
că își ds 
mare mă 
existente

r
I D

e ce insistam atit de des 
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de pregătire temeinică, de
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asupra 
climat 
ordine 

și disciplină pe terenurile de sport, la 
antrenamente și întrecerile sportive ? Sint 
oare atit de multe abaterile, atit de 
numeroși sportivii de performanță care 
nu respectă normele de pregătire și de 
conduită la cluburi, la loturile reprezen
tative și in societate ? Situația este toc
mai inversă. Marea majoritate a sporti
vilor noștri fruntași se pregătesc cu mul
tă dăruire, conștiinciozitate și responsa
bilitate, duc o viață sportivă și au o 
comportare exemplară in familie și in 
colectivele unde invațâ sau lucrează. Cei 
comozi, nedisciplinați, cu abateri de la 
viața sportivă sint puțini, dar ca întot
deauna comportările negative sint mai 
spectaculoase și fac zarvă in jurul lor. 
Insistăm pe această temă a comporta
mentului civilizat in toate activitățile ti
nerilor care fac sport, și îndeosebi în 
sfera reprezentării internaționale sportive 
care este în fapt oglinda cadrului în care 
se desfășoară activitatea sportivă in țara 
noastră, pentru că dorim ca abaterile in 
domeniul sportiv să se reducă pînă la 
dispariție. Deoarece numai un proces de

instruire sportivă realizat in condiții de 
atașament pentru pregătire, de ordine 
și disciplină, poate asigura însușirea u- 
nei calități noi, superioare, care să ducă 
la performanțe superioare, la menținerea 
palmaresului onorabil actual, de situare 
a sportului românesc in primele 10 locuri 
ale clasamentelor mondiale și Jocurilor 
Olimpice.

Chiar dacă in majoritatea colectivelor 
noastre sportive activitatea se caracteri
zează printr-o muncă ordonată, discipli
nată, plină de dorința de a progresa, în
tărirea continuă a educației politice și 
cetățenești a sportivilor trebuie să fie 
permanentă. Se constată că in multe a- 
sociații și cluburi sportive aceaștă acti
vitate, atit de utilă, este sporadică sau 
se desfășoară formal, fără a se recurge, 
cum ar fi de dorit, la exemple din viața 
secțiilor și echipelor. In acest fel, ea de
vine cel mai adesea lipsită de eficiența 
necesară. Conducerile cluburilor și an
trenorii trebuie să înțeleagă că numai 
cultivarea perseverentă a principiilor eti
cii și echității socialiste, a înaltelor tră
sături morale ale omului nou al societă
ții noastre poate ajuta esențial la dez
voltarea tinerilor sportivi, in spiritul ce-

rințelor pe 
inbegului nostru tineret.

Echipele noastre reprezentative, in toa
te sporturile, au nevoie de performeri ca
re să se dăruiască pregătirilor, să do
rească din toată ființa lor să ducă la 
victorie culorile țării in intilnirile interna
ționale, sportivi conștiincioși, cu o ținută 
demnă și responsabilă, cu înalt nivel ce
tățenesc, participanți nu numai la acti
vitatea sportivă internă și internațională 
ci in același timp tineri care să contri
buie activ la construirea societății socia
liste, la înflorirea multilaterală a patriei 
noastre. In unele cluburi mai există insă 
toleranță față de cițiva sportivi care fug 
de pregătirea asiduă și controlul de la 
loturile reprezentative, preferind atmosfe
ra caldă de la colective și toleranța unor 
conducători sportivi care speră să ii fo
losească in intîlniri internaționale de 
club, deși aceștia, intr-un fel sau altul, au 
părăsit din vina lor pregătirea cu echi
pele naționale. Ultimul avertisment dat de 
Biroul Executiv al C.N.E.F.S. trebuie bine 
ințeles de toate cluburile și de toți an
trenorii pentru că măsurile vor fi egale 
pentru toți sportivii, toți antrenorii și toa
te cluburile.

care partidul le pune in fața
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în mod cert, în baschet pre
ocuparea pentru continua îm
bunătățire a disciplinei tocăto
rilor față de adversari, de ar
bitri și față de activitatea de 
pregătire este tot mai pregnan
tă, cu rezultate concrete- In 
acest sens, desfășurarea der- 
byului Dinamo—Steaua a fost 
elocventă, componență ambelor 
echipe avînd o comportare co
rectă, lipsită de ieșirile repro
babile întîlnite la partidele 
precedente (cum a fost cazul 
in toamnă, cînd unele abateri 
au dus la suspendarea cîtorva 
jucători). în general, întrece
rile campionatelor republicane 
(masculin, feminin. Divizia B, 
Divizia școlară și de juniori) 
sint caracterizate de un com
portament care evidențiază stră
duințele depuse de cluburile și 
asociațiile sportive, de federa
ția de specialitate și Comisia 
de disciplină, despre a cărei 
activitate ne-a vorbit concis 
președintele ei, ing. Radu Po- 
povici, fost internațional : „Ur
mărim permanent evoluția e- 
chipelor, ținem seama de fie
care consemnare făcută de ar
bitri în foile oficiale, de fiecare 
sesizare, discutăm și analizăm 
operativ orice abatere. Cazurile 
sint acum din ce in ce mai ra
re, dar ele n-au dispărut ! Ceea 
ce ne întristează este faptul că 
printre cei de care a trebuit să 
ne ocupăm în ultima vreme s-au 
aflai și cîțiva antrenori, adică 
tocmai cei cu îndatorirea de a 
fi printre principalii educatori. 
Mă refer, de exemplu, la an
trenorul Aurel Fantu, de Ia 
C.S.Ș- Botoșani. El a utilizat în 
Divizia școlară și de juniori o 
sportivă care nu trecuse nor
mele de control, fapt pentru 
care respectivul antrenor a fost 
sancționat. Noi, membrii Comi
siei centrale de disciplină, do
rim să avem... cit mai puțin 
de lucru și, pentru aceasta, în
cercăm să prevenim încĂlcărilel 
disciplinei, de exemplu prin 
discuții purtate cu antrenorii 
echipelor înaintea unor partide 
importante. Pe de altă parte, 
am propus Biroului federal mo
dificarea unor capitole ale re
gulamentului comisiei noastre, 
menită să precizeze sau să 
completeze unele prevederi“.

Di

Pe la 
atunci cîi 
rHe. lotulJ 
chei, iub: 
constatat I 
el cu o j 
sența de 1 
dintre hoJ 
noastre, j 
titular al 
Valerian 
namentele 
BrâȘov fa

Răspuns 
municat a 
arată că I 
exclus q

KIIO
Pentrui 

lor pe I 
(box, lui 
rea grew 
face pari 
cesul de 
o alimen 
sportivă 
trol perm 
Este, de 
pect al d 
tiv. $i ac 
atunci ci 
componei 
care efe\ 
de pregl 
medicale 
sportivii 
tențialultl 
rite etapi 
dente da 
la greutd 
este foal 
tul că îs 
un sport 
kg pesta 
si altfel 
mul său

Porniri 
bineeunff 
române i 
tărirea 
sportiviln 
de ffreuti 
ract spd 
intra în I 
mai mul



ORTIVILOR NOȘTRI LA ANTRENAMENTE Șl IN COMPETIȚII,
ES CALITATIV SI OBȚINEREA OE MAR! PERFORMANTE

? 5 ?

CEILALȚI TINERI
stre — ca și atunci cînd mă așez zi 
zi Ia bancul de lucru — încerc sen- 
jntul obligației față de colectivul din 
i fac parte, sentimentul responsabi
li față de buna reprezentare a aces- 
colectiv".

Lg. CONSTANTIN DINU : „Ca mulți 
iubitori ai sportului, sînt un admi- 

Ir al acelor sportivi care se fac demni 
acest cuvînt ce și-a îmbogățit con- 

itul cu sensuri etice. Prin anii ’60 
eam la București de la țară să văd 
(petițiile la care luau parte idolii mei 
atunci- Erau mulți și-i prețuiam ca 

rțivi și ca oameni... Desigur, sportul 
performanță este o activitate trecă- 
re în viața omului, o activitate a ti- 
eții, dar cel ce pornește pe drumul 
aormanței consider că are obligația 
rală de a sluji sportul cu devoțiune, 
pasiune și răspundere, pentru a răs
ti astfel eforturile colectivului său, 
societății, de a-i crea condiții optime 
pregătire- Fiind un tînăr a cărei 

riție în public este frecventă, sporti- 
de performanță trebuie să constituie 
model de conduită pentru mii și sute 

Ispii de copii. Cum s-a mai spus, spor
it trebuie să se considere — într-ade- 
ț și întotdeauna — un muncitor, deci 
se preocupe permanent de perfecțio- 

■ea sa, să lucreze mai bine și mai 
lt, să manifeste respect față de mun- 
și oameni, să aibă o comportare 

proșabilă".
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INDISCIPLINA-O FRÎNĂ ÎN CALEA ÎMBUNĂTĂȚIRII FOTBALULUI
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pentru (cităm) „...repetatele aba
teri de la etica vieții sportive, 
pentru numeroasele absențe nemo
tivate de la antrenamentele lo
tului olimpic". Deci, după multe 
„necazuri- pe care acest talentat 
sportiv oare este Valerian Netedu 
(la 25 de ani a îmbrăcat de 136 
de ori tricoul echipei reprezenta
tive !...) ie-<a făcut lotului repre
zentativ, s-a renunțat, iată. La 
serviciile luL

Ce s-a intim plat, de fapt, cu 
Valerian Netedu ? De o bună 
bucată de timp se observase In 
comportarea sa o scădere a in
teresului pentru pregătire, o re
nunțare din ce în ce mai evi
dentă la principiile de bază ale 
unei vieți normale pentru un 
sportiv de performanță. Sloganul 
obișnuit „Sînt talentat...- sau 
„N-are cine să-mi ia locul...* au 
înlocuit dîrzenia și perseverența 
la antrenamente. Și, pe măsură 
ce pregătirea sportivă era înlo
cuită de „ședințe- de șuetă prin 
bufete și baruri, evoluția lui Va
lerian Netedu a început să-și 
piardă din valoare. Mai grav : 
scădea îngrijorător și Încrederea 
pe care antrenorii și coechipierii 
o aveau în el.

Și lată că la începutul lunii 
decembrie a anului trecut, in pre
ziua plecărid echipei naționale la 
un lung turneu peste hotare, 
Valerian Netedu, învoit pentru 
cîteva ore acasă, a dispărut... de
finitiv. Biroul federal a decis 
scoaterea lui din lot și, în plus, 
imputarea sumelor cheltuite în 
perioada de pregătire în comun 
dinaintea deplasării.

Cum se vede, nimeni nu este 
de neinlocuit !

Călin ANTONESCU

US - PERFORMANȚE ÎN MINUS
torturi- goriei pentru care a fost selec-
heutate tionat. Și totuși, la actualul sta-
enține- diu de pregătire care se efec-
pptime tuează la Snagov, cițiva dintre
ri pro- fruntașii boxului nostru s-au
iupune prezentat cu multe kilograme
i viață in plus. De pildă, gălățeanul
tocon- Ion Lungu (pană — 57 kg) cin-
voință. tărește 62,500 kg (!), deși fu-
mt as- sese anunțat că după o săptă-
i spor- mină de pregătire urma să par
ii mult ticipe la un turneu in Iugo-
despre slavia. Acest act de Indisciplină
'.zonale, i-a determinat pe antrenori să-1

stadii Înlocuiască In Iotul care face
Testele deplasarea cu un alt sportiv,
supuși Titi Cercel. Cu multe kilograme

za po- peste categorie s-au prezentat
i dife- și Carol Hajnal (5,200 kg), Da-
:onclu- niel Radu (4,200 kg), Nicolae
se află Neagu (4.200 kg) etc. Medicul
itru că lotului, dr. Petre Radovici, a
it fap- remarcat, in același timp, con-
mportă stiinciozitatea și disciplina altor
te 3—4 boxeri (Alexandru Turei, Ton
ei sale Boboc, Ion Vladimir. Georgică
rganis- Donici. Titi Cercel și chiar Si-

mlon Cuțov), care se mențin la 
adevăr greutatea optimă.

leratiei Sperăm ca rîndurile de față 
iar ho- să-i determine pe sportivii în 
lot a cauză să-și schimbe optica fată 

tionată de acest aspect deosebit de im- 
Mai e- portant tn activitatea nnoPis+ică 

poate de performanță.
fcate- T. RĂ2VAN

Deși marea majoritate a 
sportivilor fruntași oferă e- 
xemple de corectitudine în 
viața competițională și în cea 
personală, deși mulți dintre 
jucătorii de frunte dovedesc 
disciplină, preocupare pentru 
o viață sportivă exemplară, 
pentru o pregătire temeinică, 
fotbalul nostru a prezentat și 
prezintă și o serie de cazuri 
de abateri, mai mult sau mai 
puțin grave, de la normele de 
conduită sportivă și de viață, 
de la sportivitate, de la regu
lile disciplinei impuse de viața 
de club, de echipă, de sportul 
de performanță. Aceste cazuri 
de ignorare a obligațiilor de 
sportivi fruntași într-una din
tre cele mai îndrăgite ramuri 
de sport de la noi au fost 
semnalate adeseori, s-au luat 
și o serie de măsuri în pri
vința îmbunătățirii atmosferei 
morale. Dar, trebuie spus răs
picat că multe dintre măsurile 
luate nu au fost duse pină la 
capăt, că acea atitudine to
tal dăunătoare a „jocului de-a 
sancțiunile" a continuat să ca
racterizeze multe dintre clu
buri șl asociații; într-un 
cuvînt. acțiunea de eradicare 
a tuturor manifestărilor străine 
sportivilor exemplari din țara 
noastră nu s-a efectuat cu 
toată fermitatea și continui
tatea.

Cazurile de indisciplină, de 
incorectitudine, de încăl
care a noimelor vieții 

sportive sînt cu atît mai con
damnabile cu cit în fotbalul 
nostru avem atitea exemple de 
sportivi valoroși care se bucură 
de o largă apreciere in rîn
durile iubitorilor de sport, ale 
colegilor de echipă, ale parte
nerilor de întrecere. Pregă- 
tindu-se cu seriozitate și am
biție, preocupîndu-se cu toată 
stăruința de realizarea profe
sională, punînd toată grija și 
atenția în organizarea vieții 
personale, asemenea jucători 
sînt adevărate mîndrii ale clu
burilor și asociațiilor respec
tive. sînt exemple pe terenul 
de sport și în afara lui. Mulți 
dintre ei au reușit, ca urmare 
a întregii lor oomportări. să 
ajungă și în loturile reprezenta
tive. unde au avut contribuții 
în realizarea unor meritorii 
performanțe ale fotbalului nos
tru. Ne gîndim la sportivi ca 
Lucescu, Sameș, Vișan, Ivan 
n. O. lonescu, Cheran. Ciu- 
pitu, Solyom, V. Mureșan, Bi- 
gan. Oprișan. Anton, Koller, 
Stanca, Ursachi, D. Georgescu, 
Lung, Cavai, Cazan, Ștefan, 
Vigu. M. Zamfir, Stan, Dem- 
brovschi, Iordănescu, Kallo II, 
Kukla, Pană, Domide, Varodi, 
Naom, Sabău. Stancu, Lața, 
Țicleanu și la alții, sportivi 
cum fiecare club și asociație 
ar trebui să aibă în mare ma
joritate. situație care ar asi
gura un climat total de muncă 
intensă, serioasă, de dăruire. 
Luptînd pentru formarea de a- 
semenea jucători, de tineri cu 
trăsături caracteristice genera
ției de astăzi, aceste unități 
sportive de performanță și-ar 
aduce o și mai simțită contri
buție Ia creșterea de calitate 
a fotbalului nostru, la sporirea 
stimei și aprecierilor față de a- 
ceastă disciplină.

Dar, din nefericire, tocmai 
„cluburile și mediul lor am
biant răsfață, cocoloșesc și fac 
concesii unor jucători, de dra
gul valorii, în speranța apor
tului acestora in jocurile de 
campionat", așa cum se arăta 
într-un recent material dedicat 
problemei disciplinei, atmosfe
rei care trebuie să domnească 
în sportul nostru de perfor
manță. Fotbalul a oferit — o 
spunem cu tot regretul — chiar 
din aceste săp.lămîni de pre
gătire o serie de cazuri de a- 
baieri, de abdicări de la prin
cipiile vieții sportive. Cazul 
jucătorului N. Dobrin. sancțio
nat cu suspendarea pe șase e- 
tape de campionat și- ex
cluderea definitivă din lo
turile reprezentativ și o- 
limpic, a constituit unul 
dintre aceste subiecte de dis
cuție și de reflecții. Deși nu 
atît de grave, dar simptoma
tice. au apărut si acele elimi
nări de pe teren în simple me
ciuri de verificare (cazurile lui 

Nițu — Steaua sau Batacliu — 
„U“ Cluj-Napoca). precum și 
unele incidente chiar la an
trenamente (situația „demon
strației pugilistice" Kun II — 
Vidac). Acestea ne fac să ne 
reamintim de acele inadmisi
bile încălcări ale sportivității, 
ale prevederilor regulamentu
lui de joc. manifestări de des
considerare a partenerului de 
joc sau publicului înregistrate 
în prima parte a actualului 
campionat — unele sancționate 
la timp și în mod corespunză
tor — altele trecute cu vederea, 

privire asupra situației 
disciplinare în prima 
parte a campionatului

Diviziei A apare ca semnifi
cativă. Multe dintre echipele 
primului eșalon — care ar tre
bui să fie exemple de spirit 
de sportivitate — apelează la 
antijoc (faulturi, obstrucții, 
trageri de timp). împinse de 
lupta oarbă pentru puncte. li
nii jucători s-au specializat în 
asemenea „metode", au deve
nit adevărați „colecționari" de 
cartonașe galbene. „perfor
manță" care nu poate onora 
pe un sportiv adevărat. Iată, 
spre edificare, o listă a „cam
pionilor", unii deveniți chiar 

• Liderii sportivității trebuie imitați! • Concesiile cluburilor, 
un „lanț al slăbiciunilor" • Recorduri de neinvidiat ale sezonului 
de toamnă • .Atenție la comportarea Juniorilor! • 'ntrans'gență 

totală față de abateri, de Incorectitudini

performeri ai... constanței în 
această regretabilă cursă : 
Kaizer (Olimpia S. Mare) a 
luat cartonașe galbene în eta
pele a 3-a. a 4-a și a 5-a 
(observați „ritmicitatea" abate
rilor I), K. Mureșan (Politeh
nica Iași) — In etapele a 11-a, 
a 13-a și a 15-a j Pitaru țC. S. 
Tîrgoviște) — în etapele a 9-a, 
a 10-a și a 11-a (un concu
rent al iui Kaizer ca... ritmi
citate), ca să nu mai vorbim 
de Gheorghe (C. S. Tîrgoviște), 
care a primit cartonașe gal
bene în etapele a 7-a. a 8-a, 
a 9-a, a 10-a. a 12-a și a 13-a. 
Kaizer și Gheorghe au stabi
lit un nedorit record, primind 
cîte 7 cartonașe galbene. îi 
urmează. în acest clasament 
al avertismentelor, Iorgulescu 
(Sportul stud.) și Șoșu (S. C. 
Bacău), cu cîte 6 cartonașe, a- 
poi Augustin (Dinamo), Merlă 
(Corvinul), Purima (Univ. Cra
iova), Pitaru (C. S. Tîrgoviște), 
Andrieș (S. C. Bacău), acest 
din urmă „pluton" efectuînd 
cîte două etape suspendare din 
pricina acumulării. în serie, de 
cartonașe galbene. Disciplina 
(sau indisciplina) din sezonul 
de toamnă — chiar in condi
țiile indulgenței manifestate de 
unii arbitri — poate fi cotată 
prin cele 256 de cartonașe gal
bene acumulate de 136 de ju
cători din cei 341 folosiți în 
prima divizie, prin cele șapte 
eliminări de pe teren (Matei — 
Olimpia, de două ori trimis la 
vestiare, Anghelini — Steaua, 
Costea — Politehnica Iași, Ti- 
lihoi — Universitatea Craiova, 
Broșovschi — U.T.A., Basno — 
Chimia Km, Vîlcea), la care 
se adaugă cele 36 de etape sus
pendare efectuate de 29 de ju
cători, ca urmare a cartona
șelor galbene. Pe plan colec
tiv. tabloul indisciplinei din 
Divizia A prezintă culori ce
nușii la o serie de echipe. 
S. C. Bacău deține un de nein
vidiat record cu 23 de carto
nașe galbene pe echipă : evi
dențiată mereu pentru tinere
țea sa, pentru dăruire, dar care 
trebuie să reflecteze la ploaia 
de iregularități comise. Con
statarea este valabilă si pen
tru C. S. Tîrgoviște si Olimpia 
Satu Mare — cîte 22 de car
tonașe galbene. Chimia Km. 
Vîlcea — 19 cartonașe galbene, 
Dinamo si Sportul studențesc 
— cîte 15 cartonase galbene. 
Steaua 14, Univ. Craiova, Po
litehnica Iași și F. C. Bihor — 
cile 13. Tn opoziție cu situa
ția de mai sus se prezintă 

A.S.A. Tg. Mureș — cu doar 5 
cartonașe galbene, care — spe
răm — va lupta, în retur, pen
tru o cifră și mai scăzută ! 
mureșenii se constituie ca un 
exemplu pentru jocul lor 
corect. O mențiune pentru Glo
ria Buzău (cu 9 cartonașe), 
caz cu atît mai remarcabil cu 
cît avem de-a face cu o pro
movată-

reșița stare de spirit cu 
care unele echipe anga
jează o serie de meciuri 

a făcut ca cele mai dificile 
probleme în privința corecti
tudinii luptei, a sportivității 
în general, să apară în parti
dele în care oaspeții au „în
drăznit" să vizeze victoria, cum 
a fost cazul meciurilor Politeh
nica Timișoara — Olimpia S. 
Mare, F. C. Baia Mare — Po
litehnica Iași, Politehnica Ti
mișoara — S. C. Bacău. Oas
peții au ieșit din „tipare", nu 
au acceptat rolul de victime 
sigure și îndrăzneala lor. co
relată cu unele greșeli de ar
bitraj, l-a iritat pe jucătorii- 
gazdâ. iar tensiunea din teren 
s-a transmis în tribune, fapt 
ce a alterat și comportarea u- 
nor spectatori, viciind at
mosfera întrecerii. Așa se ex

plică de ce au apărut la „Tro
feul Petschovschi" note de 4 
(la Baia Mare) și 5 (Timișoara). 
Dealtfel, Politehnica Timișoara 
• primit ți un avertisment 
pentru slabă organizare la li
nul dintre jocurile din toamnă.

Toate aceste exemple — ți 
nu am citat decît o parte din
tre ele — arată că situația dis
ciplinară a campionatului este 
in suferință, că pentru îndrep
tarea ei se cer măsuri ferme 
și principiale pentru orice si
tuație negativă care s-ar ivi. 
Cluburile și asociațiile trebuie 
să înțeleagă că o asemenea 
stare de lucruri nu mai poate 
fi admisă, că Îmbunătățirea 
calității fotbalului este direct 
legată de modul cum se pre- 
zintă_ disciplina la cea mai 
înaltă treaptă a performanței.

Trecînd, acum, la alte o- 
bligații ale sportivilor de 
frunte, adeseori uitate, 

să menționăm în primul rînd 
datoria fotbaliștilor de ridicată 
valoare, acești premianți ai ge
nerațiilor. de a răspunde tot
deauna și cu toată adeziunea 
la onorantele chemări în lotu
rile reprezentative, datorie care 
revine. în aceeași măsură, ți 
cluburilor și asociațiilor din 
care aceștia fac parte. Se știe 
că anul 1979 reprezintă un an 
al examenelor severe pe plan 
internațional. Poate că nici
odată fotbalul nostru nu a fost 
solicitat, într-un singur sezon, 
pe atîtea planuri și în atîtea 
competiții oficiale, cum va fi 
•olicitat tn acest an. Califică
rile in faza finală a Campio
natului european (programtnd 
ultimele jocuri din serie In 
1979). preliminariile olimpice, 
jocurile din Campionatul euro
pean pentru tineret, prelimi
nariile U.E.F.A., ca să nu mai 
vorbim de întrecerile interclu- 
buri continentale, iată tot atîtea 
mari și obligante confruntări, 
cu adversari din cele mai 
înalte sfere ale performanței 
fotbalistice, care nu vor putea 
fi trecute cu succes, fără o mo
bilizare totală a forțelor, fără 
o disciplină perfectă, fără o an
gajare deplină a sportivilor 
fruntași.

Condiția disciplinei pusă ca 
element primordial pentru ob
ținerea performanței în fața 
cluburilor și asociațiilor, a re
ieșit clar si din indicațiile 
date de Biroul Execufiv al 
C.N.E.F.S.. care prevăd obliga
tivitatea stringentă a îndepli
nirii planurilor de pregătire la 

toate capitolele, in cele mai 
bune condițiuni, intensificarea 
acțiunilor educative în spiritul 
prevederilor documentelor de 
partid care cer sporirea exi
genței față de modul de pre
gătire și de educare moral- 
politică a sportivilor, lichidarea 
actelor de indisciplină și ve
detism, întărirea spiritului de 
răspundere, a ordinei și disci
plinei in întreaga activitate de 
educație fizică și sport.

în această direcție s-au în
treprins o serie de acțiuni. Pe 
prim-plan s-a situat prelucra
rea materialelor referitoare la 
pregătirea temeinică, la disci
plină și viață sportivă exem
plară, la responsabilitate și dă
ruire în întreaga activitate ca 
norme obligatorii în atingerea 
obiectivelor de performanță, 
materiale apărute și în ziarul 
nostru. Discuții pe aceste teme 
esențiale din munca cluburilor 
ți asociațiilor de performanță, 
din viața echipelor, au avut 
loc cu sportivii din loturile A 
și olimpic. S-au organizat pre
lucrări pe aceste teme si la 
cluburile Steaua, S. C. Bacău, 
Dinamo, F. C. Argeș. Cum se 
vede, la loturi și în unitătî 
unde s-au înregistrat, chiar în 
perioada pregătitoare sau în 
sezonul de toamnă, abateri de 
la disciplină, de la sportivitate, 
de la regulile unei vieți ordo
nate. Aceste prelucrări și dis
cuții trebuie continuate peste 
tot. ca o cerință firească pen
tru realizarea unui cadru co
respunzător de muncă.

C* rijă mare, atenție specială
1 trebuie acordate muncii 

educative cu juniorii si 
copiii, domeniu în care — de 
asemenea — s-au înregistrat 
destule abateri. Au fost pre
zentate. în coloanele ziarului 
nostru, situațiile ivite chiar la 
echipele de juniori ale clubu
lui de performantă Luceafărul 
ți la alte cluburi si asociații 
(să amintim cazul, din toamnă, 
al echipei de iuniori S. C. Ba
cău, deținătoarea titlului!. as
pru sancționate de club chiar 
prin excluderi din cadrul e- 
chipei) : să nu uităm nici re
petatele abateri comise în cam
pionatul de iuniori. unde se 
înregistrează uneori recorduri 
de eliminări si susnendări. sub
stituiri de nume, falsuri în car
netele de legitimare I Jucători 
care abia au intrat în sfera 
fotbalului competitional se „re
marcă" prin atitudini de totală 
nesportivitate. de lipsă de res
pect față de coecbioieri. ad
versari, arbitri și chiar față 
de antrenori I Asemenea ges
turi, asemenea fapte nu tre
buie admise, nu trebuie tre
cute cu vederea, nu trebuie co
coloșite. mai ales că se petrec 
la începutul carierei sportive, 
la o vîrstă fragedă, cînd tînâ- 
rul e în plină formare. Selec
ția în funcție de calitățile 
sportive, dar și de cele mo
rale. este o problemă care tre
buie să stea în atenția clubu
rilor și asociațiilor. Cu atît mai 
mult cînd este vorba de copii 
și juniori, deci de preocuparea 
ca aceștia să ajungă si sportivi 
valoroși, dar și oameni pe de
plin realizați in societatea 
noastră. Simbioza snort-învâtă- 
tură trebuie să călăuzească in 
permanență pe toți cei ce lu
crează cu copiii și juniorii.

Față de numeroasele sî 
dăunătoarele abateri de 
la disciplină, abateri care 

au un efect direct și grav a- 
supra profilului moral al spor
tivilor și — mai departe — a- 
supra atingerii marii perfor
manțe. C.N.E.F.S. si F.R.F. sînt 
hotărîte să nu mai tolereze pe 
viitor nici un fel de abateri si 
să nu mai includă in loturile 
reprezentative și olimpice spor
tivi a căror conduită cetățe
nească nu corespunde trăsătu
rilor morale ale tinerilor 
crescuți și educați în societa
tea noastră, Absolut aceleași 
norme sînt valabile pentru 
sportivii din toate cluburile si 
asociațiile, indiferent de eșa
lonul la care ei activează. Dis
ciplina este unică peste tot. ea 
trebuie respectată de toți fot
baliștii. mai cunoscut! sau mai 
pu'in cunoscuți. indiferent de 
clubul unde activează !



^Daciada de iarnă" într-o unitate de elită a industriei românești

EXISTĂ 0 LUNGIME DE UNDĂ
CARE SE CHEAMA „DRAGOSTEA PENTRU SPORT
cu multe semnificații ® Clnd receptorul nu este pe... recepție

i Întreprinderea de piese 
de radio și semiconductor! 
(prescurtat: I.P.R.S.) — Bâ-
neasa n-are nevoie de o pre
zentare specială. Produsele sale 
alimentează întreaga noastră 
industrie electronică și au de
venit demult competitive pe 
piețele externe. Finețea și pre
cizia cu care sînt lucrate im
pun condiții speciale : aer con
diționat, purificat, montaj la 
microscop...

Peste 90 la sută din perso
nalul muncitor sînt femei, iar 
media de vîrstă nu depășește 
24 de ani. Pornind de la pre
misa că acolo unde este mult 
tineret sportul se află la el a- 
casă, am fost zilele trecute la 
LP.R.S. Băneasa cu intenția 
mărturisită de a afla cum se 
desfășoară întrecerile din ca
drul ediției de iarnă a „Dacia
dei".

— Asociația noastră sportivă. 
Tranzistorul. are 6 secții: 
handbal, volei, tenis de cimp 
și de masă, șah și turism, ne-a 
spus vicepreședintele asociației, 
tovarășul Florea Zamfirache. 
'Anul trecut, handbalistele noas
tre au cucerit „Cupa . Diana" 
pe Municipiul București. Cele
lalte secții nu au performanțe 
deosebite, dar sîntcm mulțu
miți de felul cum evoluează, 
îndeosebi turismul. Concursu
rile de orientare turistică se 
desfășoară in fiecare săptă- 
mină, iar în toamna trecută, 
datorită tovarășei Ana Văduva, 
responsabila cercului de turism, 
s-a organizat o tabără perma
nentă în pădurea Pustnicul, 
pentru inițiere în acest sport. 
Cit privește turismul de masă, 
».n fiecare săptămînă sute de 
i<amcni ai muncii participă la 
Excursiile organizate de aso
ciația noastră sportivă.

— Știm că, de aproape un 
an, ați trecut la săptămînă re- 

'clusă de lucru și, deci, aveți 
lunar o sîmbătă liberă...

— ...Pe care o dedicăm tu
rismului. în luna ianuarie, în 
sîmbăta liberă au plecat în 
excursie 8 grupuri a cite 120— 
130 de oameni. Acolo unde a- 

Sungem, organizăm concursuri 
de schi, săniuțe și orientare. 
Cit privește celelalte sporturi 
din cadrul „Daciadei .de 
iarnă", în cadrul întreprin
derii avem o sală unde se 
joacă șah — simultanele se 
țin lanț — și tenis de masă. 
E drept, avem și echipe de 
volei, am putea avea nu una, 
ci 10 de handbal, dar — unde 
să jucăm ? N-avem nici un 
teren de sport !

Initiative

COPIII MUNȚILOR" PE SCHIURI
r Copiii din unele sate ale co
munei Șanț de pe Someșul 
Mare, din ținuturile de sus ale 
Năsăudului, vin la școală stră- 
bătînd ceva distanțe, mai ales 
din Valea Măriilor. Străbat 
distanțele pe jos, fără teamă, 
chiar și în aceste zile de iar
nă- Dacă ar fi întrebați cine 
le-a dat curaj, ar răspunde 
fără să sclipească : „Tovarășul 
profesor Deatcu 1“

Profesorul Aurel Deatcu este 
legat de aceste locuri de cînd 
se știe : a copilărit aid, pe 
cărări de munte, iar de zece 
■ani este profesor de educație 
fizică la Școala generală. Un 
bărbat cu statură de muntean, 
blond, cu vorbă rară și răspica
tă. Cum le-a insuflat el co
piilor curaj ?

„Vara este o plăcere să 
cobori la școală pe jos, de sub 
umbrarele pădurilor — ne spu
nea. Copiii nu au 
Dar iarna e altceva, 
schiuri !, le-am zis. 
simplu, însă..."

Sigur că, n-a fost.

probleme. 
Iarna, pe 
N-a fost

Sigur că. n-a fost. Mai intîi 
că nu aveau schiuri și apoi pri
chindeii, mai ales fetitele, se 
temeau- Nu de lupi, ci de dis
tanțe. Cum să mergi 6—1 ki
lometri pe „doage" ? Profeso
rul Deatcu și-a spus că trebuie 
să găsească un argument care 
să le dovedească celor mici că 
se poate. Așa s-a născut tro-

Sportul

Discuția o purtăm în timp 
ce străbatem aleile din incinta 
întreprinderii ; I.P.R.S. Băneasa 
are un splendid parcaj pen
tru mașini — betonat și cu 
parasolare — dar n-are nici 
un teren de baschet sau vo
lei ! a avut o popicărie, dar 
a fost dezafectată și alta nu 
a mai apărut j a avut teren 
de sport peste drum de între
prindere, dar C A.P. Roșia l-a 
revendicat — fusese... teren 
arabil — și astfel întreprin
derea a rămas fără nici o 
bază sportivă. în curtea 
I.P.R.S.-ului există, totuși, un 
loc pe care s-ar putea ame
naja baze sportive.

— Am pus ochii pe el, ne 
spune economistul Gabriel To- 
mescu, dar după ce am pornit 
la lucru, cu tot entuziasmul — 
au participat citeva zeci de ti
neri — ne-am oprit pentru că 
aveam nevoie de utilaje și ma
teriale. Un autogreder, bitum, 
pietriș... Dacă ne-ar fi ajutat 
conducerea intreprinderii, mai 
ales că...

Se oprește și scoate dintr-o 
mapă o foaie de hîrtie. Este 
un chestionar care cuprinde 
16 puncte. începe cu „Vă place 
sportul ?“ și continuă cu „Ce 
sport ați dori să practicați ?**, 
„Considerați că gimnastica la 
locul de muncă este utilă ?*, 
„Sinteți de acord să fie orga
nizată cu regularitate ?“ și în
cheie cu : „Doriți să participați 
prin muncă voluntară la rea
lizarea unor terenuri de sport 
simple ?".

— Și ce concluzii ați tras 
din acest test ?

— Că 4 500 din cei 5 000 care 
au completat chestionarul vor 
gimnastică la locul de muncă, 
că peste 2 000 doresc să facă 
sport — handbal și volei, in 
special — și aproape toți do
resc să aibă terenuri de sport 
în incinta întreprinderii, con
tribuind prin muncă voluntară 
la realizarea acestora.

Aflăm că directorul între
prinderii. tovarășul Lazăr 
Șandra, este președintele de o- 
noare al asociației sportive, că 
tovarășul Mihai Petrescu, di
rectorul comercial, este pre
ședinte activ... Și, totuși, pro
blema bazei sportive a acestei 
unități industriale de elită nu 
este rezolvată.

— Ce faceți cînd un aparat 
de radio, construit cu piese de 
la dumneavoastră, nu recep
ționează bine ?

— Trebuie să recepționeze ! 
Noi fabricăm piese excelente !

felul „Copiii munților" pe 
schiuri, acțiune organizată sub 
genericul „Daciadei". Asta s-a 
intîmplat în iarna trecută.

Concursul a fost anunțat cu 
mult înaintea datei de desfă
șurare. Traseul: de la cea meu 
îndepărtată casă pînă la școală. 
S-au construit schiuri — „fieca
re copil își are, acum, schiu- 
rile sale" — s-au făcut antre
namente, apoi a urmat „exa
menul". Și toți cei care au luat 
startul au reușit să parcurgă 
întregul traseu. Acesta a și fost 
scopuL „Deci, se poate ?" „Da, 
tovarășe profesor !“.

Acum, la Șanț se fac pregă
tiri pentru ediția a doua a 
„Copiilor munților". Se fac an
trenamente, lecțiile de educa
ție fizică se efectuează pe 
schiuri și tot pe schiuri copiii 
merg la școală și se întorc a- 
casăi. Micii schiori se simt mi
nunat. Nu-i de mirare că din
tre cel care au învățat mersul 
pe „doage", dintre cei care 
merg la școală pe schiuri, Ma
ria Olar a ocupat locul trei 
pe țară în „Cupa U-T.C.". Ma- 
rloara Timiș locul doi în .Cu
pa pionierilor", în acest an, la 
Sîngeorz-Băi; echipele din co
muna Șanț s-au situat pe lo
cul șase în „Cupa pionierilor" 
și locul trei pe județ în compe
tiția „Zilele schiului 
neret". Mersul pe 
arată roadele.

Și sîntem siguri 
micii schiori de pe 
meșului mațe vom 
prilejuri să scriem

Viorel TONCEANU 

pentru ti- 
schiuri își

că despre 
valea So
mai avea

Dacă nu recepționează, 
babil că nu este pus pe lun
gimea de undă a postului de 
emisie.

Răspunsul acesta ne-a su
gerat o întrebare pe care o 
adresăm conducerii I.P.R.S. 
Băneasa : „Ce-ar fi, tovarăși, 
să intrați pe lungimea de 
undă corespunzătoare, pentru 
a afla doleanțele miilor de 
meni ai muncii care vor 
aibă terenuri de sport și 
practice sportul ? Dacă nu 
noașteți lungimea de undă 
pectivă, v-o comunicăm 
se numește „DRAGOSTE PEN
TRU SPORT. PENTRU MIȘ
CARE".

Sever NORAN

Pentru formarea unor generații sănătoase, pline de vigoare

Nu sînt .'puține situațiile în 
care elevii, îndrumați de orga
nizațiile de pionieri și U.T.Cț, 
de profesorii de educație fizică, 
simțind nevoia de mișcare, 
peste orele de clasă, participă 
la activități sportive extrașco- 
lare, în mod organizat, firește, 
de unde rezultă și o eficiență 
reală, care se reflectă în sta
rea de sănătate a tineretului 
studios, în capacitatea sa spo
rită de a acumula materiile 
predate. Sondajul pe care l-am 
întreprins în cîteva unități de 
învățămînt din municipiul Alba 
Iulia vine să ateste preocupa
rea, dorința elevilor de a com
pleta orele de educație fizică cu 
activități sportiv-educative, după 
aptitudini, în timpul lor liber.

ZILNIC, DUPĂ ORELE 
DE PROGRAM...

Odată cu înserarea a luat 
sfîrșit o nouă zi de școală- La 
„generală 6", profesorii de edu
cație fizică au rămas, insă, oa 
de obicei, pe... poziții, aceasta 
însemnînd continuarea activi
tății sportive cu elevii, după 
orele de clasă, în spațioasa șa- 
lă de gimnastică și „jocuri", 
mîndria (și bucuria) celor pes
te 800 de copii din cartierul 
„Cetate", care învață aici.

Cîți elevi sînt prezenți as
tăzi, la „clasa" de volei a prof. 
Gh. Lăpăduș ? Oricupi, peste 
60 — băieți și fete — din cei 
peste 100, cițî îndrăgesc acest 
sport (încă aproape pe atiția 
aveau să apară, cam peste vreo 
oră, împreună cu prof. Maria Co- 
pos, venind direct de la săniuș).

Am înțeles, fără nici o ex
plicație, că în această școală 
pasiunea elevilor rămîne vole
iul. Din statisticile colectivului 
de catedră, din foile de con
curs rezultă limpede că mai 
bine de o treime din efectivul 
școlii 
acest 
clase 
dinea 
după_ ____ r______
cheie în vară, aproape de 
recreație a vacanței", cînd sînt 
premiate echipele campioane.

în paralel se mai petrece ceva 
la „generală 6“: copiii care 
au trecut prin mina experi
mentatului prof. Lăpăduș și 
dovedesc talent sînt preluați 
de antrenorul Victor Costea, de 
la Clubul sportiv școlar- Două 
din grupele clubului sint alcă
tuite numai din copii de la a- 
ceastă școală. Sigur, poate că 
e prea devreme să vorbim 
despre cei mai buni. După zel, 
după ambiții, ar fi necesar să

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

practică, în orele libere, 
sport. Campionatele pe 

se. află permanent la or- 
zilei ; ele încep imediat 

.15 septembrie și se în- 
' i „marea

BALVANYOS
PENTRU PRACTICAREA SPORTURILOR DE IARNĂ
Situată la circa 20 km de Tg. Secuiesc, 

stațiunea Balvanyos se află așezată la 
poalele Munților Bodoc. într-un parc în
conjurat de păduri de fag și împodobit cu 
o vegetație spectaculoasă.

Recomandată pentru tratarea afecțiunilor 
cardiovasculare, precum și ale sistemului 
nervos periferic și reumatismale, Balvanyos 
dispune de numeroși factori de cură natu
rali. cu eficientă recunoscută ca : ape mi
nerale carbogazoase. feruginoase, mofete 
etc., la care se adaugă climatul de cruțare 
de care beneficiază zona respectivă.

Totodată Balvanyos este și o stațiune 
de odihnă recomandată pentru reîmprospă
tarea forțelor și pentru petrecerea unui con-

$
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Echipa de handbal a asociației sportive „Tranzistorul", al cărei 
antrenor este inginerul Florea Zamfirache (în stingă fotografiei), 
pe vremuri jucător de handbal la Politehnica Timișoara, care ac
tiva in Divizia A. Anul trecut, in cadrul „Daciadei“, fetele de la 
I.P.R.S. au ciștigat „Cupa Diana“, pe municipiul București.

notăm zeci de nume. Amlnăm 
operația pînă la finele anului 
școlar, la ora de bilanț. Pini 
atunci consemnăm, în schimb, 
o inițiativă deosebit de sem
nificativă prin valoarea ei prac- 
tic-utilitară : elevii au găsit 
„cheia" pentru a recupera min
gile ieșite din uz, Înlocuind 
ventilele si camerele- Și ast
fel, din zeci de mingi trecute 
la reformă, tot atîtea au rein
trat in circuitul activității 
sportive. Foarte bine 1
„VREȚI SA FIȚI Șl VOI CAM

PIONI Al „DACIADEI" î"
La Liceul „Hor ia Cloșca și 

Crișan" (matematică-fizică), o 
frumoasă surpriză : o sală de 
sport nouă, de dimensiuni 
nemaiîintîlnite In perimetrul 
unităților de Invățămînt : 40x20 
m. Este munca de cîțiva ani, 

SONDAJUL NOSTRU PRIN UNITĂȚI 
DE INVĂȚĂMÎNT DIN MUNICIPIUL 

ALBA IULIA

la cot, a elevilor șl cadre- 
didactice" ne explică, cu

cot 
lor 
evidentă satisfacție, prof. Ma
ria Rodeanu, responsabila cate
drei de specialitate, care adau
gă : „O utilizăm non-stop, pen
tru orele de clasă, dar și pen
tru cele de activități educati
ve, extrașcolare".

Spre convingere, am intrat tn 
sală. Am găsit-o asemenea 
unui — roi de albine, asaltată 
de gimnaste și handbaliști ; iar 
în Încăperile anexă foarte 
mulți șahiști și jucători de te
nis de masă Activități conti
nue, sub genericul „Daciadei". 
In evidența elevului C. Maca- 
rie, din clasa a X-a C, respon
sabil pe liceu cu întrecerile 
din cadrul marii competiții na
ționale, figurează zeci de elevi 
și eleve (în frunte cu Mlrela 
Bretoi, președinta consiliului 
asociației sportive), din rîndul 
cărora se detașează, deocam
dată, prin participare șl bune 
rezultate. Emil . Suflețel (tenis 
de masă) și Iuliu Kadar (șah), 
precum și întregul colectiv de 
gimnaste de la „ritmică", con
duse de profesoara de — limba 
latină Maria Dragomir.

Și încă un amănunt demn de 
relevat: în bolul principal al 
liceului, o imensă gazetă spor
tivă de perete : „Vreți să fiți 
și voi campioni ai -Daciadei.-?" 
Sub acest generic atrăgător se

O STATHNE MONTANA

cediu plăcut într-un cadru natural cu un 
aer de o puritate deosebită.

Pentru această ' ~
odihnă li s-au pregătit citeva surprize : 
este vorba de amenajarea a două pirtil de 
schi in lungime de 250 m și, respectiv, 
350 m, pe care au fost montate două baby- 
schiuri. La acestea se adaugă 25 snagkarturi, 
care sînt puse, de asemenea, la dispoziția 
turiștilor. O nouă stațiune montană pentru 
practicarea sporturilor se înscrie astfel pe 
agenda amatorilor de

iarnă, celor veniti la

schi.

Rețineri de locuri 
mentare la oficiile si 

dețene de turism și ale

: fes -vZ: •'<i-

înscriu afișe, fotografii, mon
taje, fișe cu rezultate tehnice. 
Gazeta este „opera" elevului 
Călin Mărginean, din clasa a 
X-a A. împreună cu prof. L 
Iuga a făcut una din cele mal 
frumoase gazete de perete cu 
temă sportivă din municipiul 
Alba Iulia și din județ. Cînd 
buna organizare se armonizea
ză cu popularizarea ingenioasă, 
„Daciada" are toate șansele de 
reușită 1

DIRECTORUL, ALATUR1 
DE ȘCOLARII SAI I 

în orașul vechi — o clădiră 
nouă, impozantă. Aparține Li
ceului industrial de construcții. 
Este o sală de sport de 35x16 
m- Elevii, sub conducerea prof. 
Vaier Sușman, pregăteau schiu- 
rile pentru un concurs progra
mat pe dealurile din împre
jurimi. „Și în sală ?“ l-am În
trebat pe profesorul Sușman. 
„In sală ? Merită să intrați 
puțin..." A meritat, într-adevăr. 
Fiindcă am făcut cunoștință cu 
directorul liceului, ing. loan 
Faștiu, într-o postură mai pu
țin obișnuită, cea de... jucător 
de tenis. Partener,’ profesorul 
de engleză Fetru Medruț. în
țelegem prezența directorului, 
ca un mod de apropiere de 
elevi. Fiindcă in altă zi l-am 
găsit între schiori, la campio
natele pe ani de studii. Un 
număr de 20 de schiuri aflate 
în inventarul liceului se adău
gau celor aparținînd elevilor. 
Afinitatea elevilor constructori 
pentru sporturile de iarnă își 
are o explicație : cei mai mulți 
provin din așezări de munte, 
din Apuseni, cum sînt, de pil
dă, Petru Nicola și loan Pleșa, 
colaboratori de nădejde ai a- 
sociației sportive in toate con
cursurile ediției de iarnă a 
„Daciadei".

Și aici sînt de consemnai 
două fapte care atestă pasiunea 
pentru sport a elevilor. Primul 
se materializează în proiectele 
de diplomă, care sînt inspirate ' y 
de multe ori din viața spor
tivă : confecționarea de mese 
pentru tenis și (ca o noutate) 
de șah, din mozaic alb-negru. 
Prototipurile ? Chiar in curte* 
Liceului. în același timp, pen
tru a na lua din spațiul sălii 
de sport, elevii au proiectat șl 
înlocuit 
toarele 
speciale 
termică 
lum de __
cruri mărunte, în aparență, dar 
care vorbesc despre un climat 
fertil sportului, care depă
șește cu mult „granițele" orei 
de educație fizică ...

Tiberiu STAMA

caloriferele și radia- 
electrice cu registre 

de încălzire, cu o forță 
identică, dar cu un vo- 
trei ori mai redus. Lu-
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și informații supli- 
filiaiele oficiilor ju- 
I.T.H.R. București.



PRIMA ETAPA
A DIVIZIEI

DE LUPTE LIBERE
Azi și mîine, la Hunedoara 

Oradea și Brașov, au loc în
trecerile primei etape a Divi
ziei de lupte libere. Iată pro
gramul, seria I: U. M. Timi
șoara, Constructorul Hunedoara 
Vulturii Lugoj, C.F.R. Timi
șoara, Jiul Petrila, C.S.M. Re
șița, Rapid Arad (la HUNE
DOARA) ; seria a n-a : C.S.M. 
Cluj-Napoca, Comerțul Tg. Mu
reș, C. S, Satu Mare. Lemna
rul Odorhei, Mureșul Tg. Mu
reș. A.S.A. Oradea înfrățirea 
Oradea (la ORADEA) j seria a 
ITI-a : Steaua, Progresul Bucu
rești, C. S. Tîrgoviște, Vul
can București, Steagul roșu 
Brașov, C.S.M. Craiova. I.O.B. 
Balș (la BRAȘOV) ; seria a 
IV-a : Hidrotehnica Constanța, 
Dunăreș Galați, Progresul 
Brăila, C.S.M. Iași. Dunărea 
Canal Medgidia ; Dinamo Bra
șov, Rapid București (la BRA
ȘOV).

DOUA INTERESANTE DERBYURI 
ÎN CAMPIONATUL FEMININ DE BASCHET

Returul Diviziei A la baschet 
feminin programează, astăzi și 
mîine, în etapa inaugurală, 
două meciuri ale căror rezul
tate pot avea însemnătate de
cisivă pentru clasamentul fi
nal al competiției. La Oradea, 
se întîlnesc ocupantele locu
rilor 1 și 2, Crișul și, respec
tiv, Voința București ; în Ca
pitală. se desfășoară tradițio
nalul derby dintre actuala cam
pioană a țării, Rapid, și fosta 
deținătoare a titlului — Poli
tehnica București. Cu acest pri
lej, mai precis în pauza par
tidei (care va începe la ora 
17), va avea loc festivitatea 
retragerii din activitatea com- 
peti(ională_ a fostelor interna
ționale 
Taflan.
Pruncu. Ecaterina Vogel-Savu. 
Anca Demetrescu și Suzana 
Szabados-Pîrșu. care au făcut 
parte din echipa Politehnica, 
de nouă ori campioană a Româ
niei și de două ori semifina- 
llstă a C.C.E.

Programul complet FEMI
NIN : Crișul (locul 1 în clasa
ment) — Voința București (2)

Cornelia Gheorghe- 
Margareta Simon-

— în tur 66—41 și 71—44 ; Ra
pid (3) — Politehnica (5) — 
78—77 și 69—54 ; P.T.T. (12) — 
Progresul (9) — 62—77 și 60— 
73 ; Universitatea Timișoara (4)
— Olimpia București (10) — 
61—59 și 71—66 ; Universitatea 
Cluj-Napoca (7) — Mobila (6) — 
70——80 și 59—65 ; Voința Bra
șov (8) — C.S.Ș. Ploiești (11) — 
74—78 și 110—75 ; MASCULIN: 
Farul (3) — C.S.U. Brașov (5)
— 80—83 și 94—83 ; I.C.E.D. 
(4) — Urbis (12) — 79—77 și 
65—54 ; Steaua (2) — Politeh
nica București (9) — 85—^53 și 
104—77 ; Universitatea 
soara (10) — Dinamo 
65—119 și 55—108 ; „U“ 
Napoca (6) — Rapid 
58—70 și 78—71 ? C.S.U. Sibiu 
(11) — C.S.U. Galați (8) — 
69—84 și 65—103.

Timi- 
(1) -
Cluj- 

(?) -

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI
NATIONAL (m),

DUPĂ ETAPA RESTANTĂ

PI CIND, DIN NOU, MARI CAMPIONI IA REȘIȚA?
(Urmare din pag. I)

satisfăcătoare ale muncii aces
tui antrenor în cei trei ani de 
tind activează la C.S.M. Re
șița

Sala de lupte de la comple
tul pentru atletică grea din 
Lunca Bîrzavei este spațioasă, 
bine utilată, așa cum și-ar dori 
mulți antrenori din țară. Da
torită sprijinului primit din 
partea unor oameni pasionați

(ing. Gh. Calboreanu, de la 
I.C-M. Reșița, ing. I. Dacica, 
directorul Liceului industrial 
nr. 1) luptătorii de greco-ro- 
mane beneficiază de condiții 
bune de pregătire. Privind lu
crurile prin această prismă, a- 
vem temeiul 
performanțele sportivilor 
se situează încă la 
condițiilor create, că 
mari resurse incomplet 
ficate.

tă afirmăm că 
nu 

nivelul 
există 

valori-

„LIBERELE* DIN NOU IN ASCENSIUNE
O situație asemănătoare am 

constatat și în activitatea lup
telor libere. Coloman Varodi 
(C.S. Școlar) are, după doi ani 
de muncă, în grupele sale pes
te 25 de copii și juniori, cei 
mai buni dintre ei activînd cu 
rezultate frumoase în Divizia 
juniorilor și școlarilor (dețin 
locul 3 într-o serie cu C.F.R. 
și U.M. Timișoara, C.S.M. Re
șița, Vulturii Lugoj etc., iar în- 
tr-una din etape s-au clasat 
pe primul loc).

După o perioadă de declin 
(au retrogradat din Divizie), 
sportivii de la C.S.M. sînt din 
nou în ascensiune. Participtnd 
în concursul de calificare de 
anul trecut, elevii antrenorului 
Nicola Giurgiu și-au cîștigat

evoluadin nou dreptul de a 
în rîndul celor mai bune for
mații din țară. în afara lui 
Gh. Rașovan, titular în echi
pa națională la cat. 48 kg, din 
rîndul luptătorilor reșițeni a 
mai fost selecționat în lot și 
tînărul Pavel Caramuz (19 ani, 
90 kg). N. Budescu (48 kg), A. 
Eftimie (82 kg) — elevi ai an
trenorului Fr. Kotczur — sînt 
juniori talentați, care luptă în 
prima Divizie. Din discuția cu 
N. Giurgiu am aflat că sporti
vii de la libere nu beneficiază 
de aceleași condiții de pregă
tire ca luptătorii de la greco- 
romane, C.S.M.-ul nereușind să 
le asigure posibilitatea partici
pării la numărul de antrena
mente necesar sportului 
performanță.

de

MULȚI PRACTICANȚI, DAR PUȚINE ELEMENTE 
DE VALOARE

/ Am prezentat cîteva aspecte 
din activitatea luptelor la Re
șița. Am arătat și cele cîteva 
realizări ale unor luptători lo
calnici, selecționați în loturile 
naționale. Ceea ce ne-a sur
prins cel mai mult în raidul
nostru a fost numărul mare
de tineri pe care i-am găsit
în săli, la ore diferite. Deci, 
se poate afirma că aici se pă
strează tradiția luptelor, deși 
există puține elemente de va
loare. La cele două unități 
sportive sînt încadrați șapte 
(!) antrenori de lupte. Sporti
vii au la dispoziție săli cores
punzătoare și bine utilate. în 
fruntea comisiei județene se

Io-află un om pasionat, Ion 
nescu, care sprijină și iubește 
luptele. Există, deci, toate con
dițiile ca luptătorii reșițeni să 
urce noi trepte în ierarhia in
ternă și chiar 
Este nevoie însă 
re mobilizare a 
lor, de o muncă 
și de o calitate 
procesul 
de o mai bună valorificare a 
capacității celor șapte antre
nori existenți. Numai astfel 
Reșița poate redeveni ceea ce 
a fost, un permanent izvor de 
talente pentru luptele de per
formanță.

internațională, 
de o mai ma- 
tuturor forțe- 
mai temeinică 
superioară în 

instructiv-educativ,

O INVITAȚIE
BĂILE HERCULANE se află pe Valea Cernei, spre 

capătul de vest al Carpaților Meridionali, la 5 km de 
0 DN 6. . Băile Herculane sînt cunoscute de aproape 2 000 
g de ani; după obiceiul antic, romanii le-au numit „băile 
g lui Hercule — ad. Mediam".

Iernile sînt blînde, cu influențe de climat meditera- 
nean, zilele geroase sînt rare, iar cele de vară sînt Inso- 
rite și senine. Aerul este curat, ozonificat, odihnitor.

g Valoarea deosebită a Băilor Herculane o constituie izvoa- 
g rele termale radioactive, care ating în unele locuri, la 

suprafață, temperatura de 55° C. Acțiunea terapeutică a 
0 apelor de Ia Herculane se datorează atît compoziției dina- 
g nuce, cît și formalității. La Herculane se tratează boli 
g reumatice, cronice, ginecologice, boli de piele, boli ale apa- 
g râtului digestiv.
g Stațiunea și Valea Cernei oferă prilejul unor plimbări 
g șt excursii plăcute la Grota haiducilor, Piscul Dragalinn, 

Crucea albă, Grota Șerban, la cascadă, Ia Șapte izvoare, 
Ș? Grota cu aburi. în stingă Cernei se află rezervația fo- 

restieră de pe muntele Domogled (1100—1300 m) cu ele- 
g mente submediteraneene, ca stejarul pufos, nucul sălbatic 
g vișinul turcesc, pinul negru de Banat ș.a. Acest tip de 
g vegetație unic este o curiozitate științifică.
g Din stațiune, se organizează excursii la Orșova, Drobeta 
g Tr- .Severin ți Clisura Cazanelor.
g Filialele I.T.H.R. din str. Mendeleev nr. 14. Bd. 1848 
g nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 35, Bd. Republicii nr. 68 ți 
g Calea Griviței nr. 140 vă așteaptă pentru Înscrieri.

%

I

După jocurile etapei a H-a. 
restanță, desfășurate miercuri și 
joi, clasamentul campionatului na
țional de baschet masculin se 
prezintă astfel :
1. DINAMO
2. Steaua
3. Forul
4.

32 31 1 
32:
32 :
32 '
32
32
32 '
32
32
32
32 

______ 32
• In clasamentul __

Ermurache (Politehnica)

HOCHEIȘTII NOȘTRI JUNIORI 
AU DEZAMĂGIT TOTAL

Ieri, la patinoarul „23 August": Cehoslovacia - România 11-î
Echipa 

slovaciei 
deosebit _ . __  __
mația noastră, care se pregă
tește în vederea participării la 
grupa B a campionatului eu
ropean de juniori, programat pe 
patinoarul artificial de la 
Miercurea Ciuc între 4 și 8 
martie. Oaspeții, campioni ai 
Europei anul trecut, alcătuiesc 
o formație robustă (marea ma
joritate a jucătorilor sînt năs- 
cuți în 1951), care a etalat a- 
seară pe patinoarul „23 Au
gust" calitățile recunoscute ale 
școlii hocheiului cehoslovac: 
patinaj rapid, precizie în pase, 
rafinament al combinațiilor pe 
gheață. Oricum, în ciuda sco
rului foarte sever : 11—1 (6—1, 
1—0. 4—0) la care a fost în
trecută, testul acesta a fost 
deosebit de util reprezentativei 
noastre arătind atit jucătorilor 
cit maj ales colectivului de an

de juniori a Ceho- 
a fost un examinator 
de sever pentru for-

trenori numeroasele lacune 
care mai există. Comportarea 
de ansamblu a echipei noastre 
a dezamăgit total.

Partida a fost dominată net 
de oaspeți chiar de la început. 
Ei au deschis scorul după, 
primele secunde de joc și aii 
ajuns să conducă în min. 14 cil 
5—0 ! Formația noastră, depă
șită la toate capitolele, n-a pu.-» 
tut ține piept echipei oaspete^ 
decît în repriza a doua, perioa
dă în care s-a remarcat mai 
ales portarul Vasilescu. Punc
tele au fost înscrise de Razrna 
3, Ihnacak 3, Fronsak 2, Lud-> 
wik 2 și Fejnich — Cehoslova-» 
cia ; Todor — România. Aui 
condus O. Barbu la centru, a-f 
jutat la linii de Gh. Mureșart
și M. Presneanu. Azi, de la ora 
17, tot la patinoarul artificial 
„23 August", are loc partida re-« 
vanșă.

Voleriu CHIOSE

MIINE, „RUNDA" A Vll-a A DIVIZIEI A
3499-2109 63 
2953-2333 61 
2835-2789 52 
2733-2774 51 
2710-2714 51 
2793-2707 49 
2387-2430 46

29 3 
24 12 
19 13 
19 13 
17 15 
14 18 
13 19 2471-2826 45 
9 23 2564-2944 41 
8 24 2583-3014 40 
S 24 2531-3069 40 
5 27 2418-2783 37

_ I eoșgeterilor :
1. Ermurache (Politehnica) 796 
p, 2. Moraru (C.S.U. Brașov) 7S8 
p, 3. Grădișteanu (I.C.E.D.) 658 p, 
4. Cemat (Steaua) 648 p, 5. Spinu 
(Farul) 610 p.
• Rezultate din etapa restanță 

a Diviziei B : MASCULIN : Jiul- 
Știința Petroșani — Comerțul Tg. 
Mureș 90—63 (50—33), Dinamo O- 
radea — CJF.R. București 103—50 
(35—32) — în min. 15 bucureștenli 
conduceau cu 26—20 (!), Chimia 
Craiova — Politehnica Iași 82—76 
(44—45) ; FEMININ : C.S.Ș. Craio
va — Confecția Călărași 84—42 
(30—20). Corespondenți : S. Băloi, 
I. Ghlșa, V. Popovicl.

4.
7.
5. 
».

10.
11.
12.

I.C.E.D.
C.S.U. Brașov 
„U- CJ.-Nop.
Rapid
C.S.U. Galati 
Polii. Buc.
Univ. Timiș. 
C.S.U. Sibiu
Urbiș

LA HANDBAL FEMININ
In paralel cu desfășurarea 

sferturilor de finală din „Cupa 
României" la hanabal mascu
lin, mîine este programată o 
nouă etapă — a Vll-a — din 
campionatul Diviziei feminine 
A. Este o etapă cu meciuri foar
te echilibrate și prin aceasta de
osebit de atractive, care vor 
reuni în tribune, mai ales în 
Capitală (unde sînt programa
te nu mai puțin de 5 meciuri: 
3 din Divizia A și 2 din „Cu
pa României"), numeroși iubi
tori ai handbalului.

Programul meciurilor, 
rești. sala Floreasca: 
— Mureșul Tg. Mureș 
ora 14,15): Progresul — 
Bacău 
tea —

re (ora 17,45); Timișoara j U- 
niversitatea — Confecția Bucu
rești ; Brașov : Rulmentul — 
Hidrotehnica Constanța. Ur
mătoarea etapă, a VlII-a, este 
programată duminică 18 fe
bruarie, iar etapa a IV-a (res
tanță din 21 ianuarie) se va 
desfășura joi 15 februarie.

CLASAMENT

„CUPA ROMÂNIEI"
(Urmare din pag. I)

Cele mai multe puncte au fost 
marcate de Arsenie 8, Gr. Ber- 
becaru 4, A. Berbecaru 4 pen
tru C.S.M. și Knuh 9, I. Pop- 
penmayer 6 pentru Metalul. Au 
condus C. Popescu și I. Giel, 
ambii din Timișoara.

STEAUA — UNIVERSITA
TEA BUCUREȘTI (22—11). E- 
voluînd cu efectivul complet 
și avînd în Drăgănițâ, Voina 
și Birtalan jucători în mare 
vervă. Steaua a făcut o ade
vărată demonstrație de virtuo
zitate, cîștigînd net. Cele mai 
multe goluri : Drăgănițâ 9, Bir
talan 5 — Steaua și Micle 4, 
Ignat 3 — Universitatea. Au 
arbitrat M. Marin și St. Șer- 
ban (Buc.).

Ion GAVRILESCU

Bucu-
Rapid 
(de la 

_______Știința 
(ora 16,35); Universita- 
Constructorul Baia Ma-

1. ȘTIINȚA BC.
2. Hidro. C-ța
3. Constr. B. M.
4. Rulmentul Bv.
5. Cont. Buc.
6. Mureșul Tg.
7. Univ. Timiș.
S. Univ. Buc.
S. Progr. Buc.

10. Rapid Buc.

5 3 2 0 71—57
5 3 11 07—69
5 3 0 2 67—64
5 2 2 1 62-60

3
7
6

_________ 6
5 2 1 2 63—62 5

5
4
4
3
2

M. 5 2 1» 78—75 
S 2 0 3 «7—«1 
5 2 0 3 02—71 
5 1 1 3 54—51 
5 10 4 00—77

LA HANDBAL MASCULIN
BACĂU

DINAMO BUCUREȘTI — 
DINAMO BRAȘOV (19—14). 
Echipa campioană a țării nu 
a avut deloc „viață ușoară" în 
partida cu surata sa din Bra
șov. Ambițioasă, extrem de 
dîrză, formația lui Ion Donca 
a vrut să dovedească că își 
depășește poziția sa de divizio
nară B. Dar, puterea de pene
trație cvasigenerală a bucu- 
reștenilor. valoarea incontesta
bilă a tînărului portar Claudiu 
Ionescu și — nu în ultimă in-, 
stanță — diferența clară de 
valoare în favoarea lui Licu 
etc comp, au adus campionilor 
victoria meritată. Notă discor
dantă a făcut comportarea 
total nesportivă _
brașovean Erwin Schmidt, pe 
care noi l-am auzit înjurînd

a pivotului

ca la ușa cortului pe arbitri, 
adversari și chiar pe coechi
pieri. Marcatori : Durau 6, Be- 
divan 3, Tase 3, Flangea 2, 
Grabovschi 2, Cosma 2, Licu 
pentru Dinamo București, res
pectiv Mintiei 4, Bota _ 4, 
Schmidt 4, Zsigmond 1, Cian. 
Au arbitrat foarte bine V. Co- 
jocăru și I. Mihăilescu. ambii 
din Craiova.

ȘTIINȚA BACĂU — C.S.U. 
GALAȚI (24—23). Handbaliștii 
băcăuani au cîștigat „in extre
mis" în fata formației gălățene 
(divizionară B) care în multe 
momente ni s-a părut a fi la 
nivelul primei scene a hand
balului românesc. Cele mai 
multe goluri : Deacu 8, Vasila- 
che 5 — Știința si Dogărescu 
6, Văduva 5. Filip 4 — C.S.U. 
Au condus N. Danieleanu și L 
Nicolae (Ploiești).

Hristache NAUM

SIMBĂTA

ATLETISM. Sala din par
cul „23 August", de la ora 
16 : concurs internațional 
organizat de clubul Steaua.

BASCHET. Sala Floreas
ca, de la ora 15,30 : P.T.T.
— Progresul (f.A); Rapid— 
Politehnica (f.A.), Steaua — 
Politehnica (m.A), I-C.E.D.— 
Urbis (m.A) ■

FOTBAL. Terenul F.R.B., 
ora 15,30 : Sirena — F. C. 
Argeș.

HANDBAL. Sala Floreas
ca, de la ora 12,45 : Steaua
— Metalul Hunedoara. Uni
versitatea București—C.S.M. 
Borzești, meciuri în cadrul 
sferturilor de finală ale 
„Cupei României".

POPICE : Arena Olimpia 
(m), de la ora 9 și arena 
Gloria (f) de la ora 9,30 : 
„Cupa federației", cu parti
ciparea componentilor lotu
rilor naționale.

VOLEI. Sala Electronica, 
ora 19 : Calculatorul—C.P.B. 
(f.B); sala Steaua, ora 17,30: 
Steaua II—Progresul (m.B); 
sala Inst. Pedagogic, ora 16: 
Universitatea — Spartac 
(f.B) ; sala Flacăra roșie, 
ora 16 : Flacăra roșie — 
„Braiconf" Brăila (f-B); ga-

is Giulești, ora 17 : Rapid— 
Calculatorul (m.B).

DUMINICA
ATLETISM. Sala din par

cul „23 August", de la ora 
9,15 : concurs pentru juni
ori II și III organizat de 
clubul Rapid-

BASCHET. Sala 
de la ora 8,30 : 
Progresul (f.A), 
Politehnica (f.A), 
Politehnica (m.A),
— Urbis (m.A).

FOTBAL. Stadionul Steaua, 
ora 11 : Steaua — Viitorul 
Scornicești ; Stadionul Re
publicii, ora 10,30 : Rapid— 
Dinamo.

HANDBAL. Sala Floreas
ca, de la ora 14,15 : Rapid
— Mureșul Tg. Mureș (f.A), 
Universitatea — Metalul Hu
nedoara (mase. — „Cupa 
României"), Progresul — 
Știința Bacău (f.A), Univer
sitatea — Constructorul Ba
ia Mare (f.A), Steaua — 
C.S.M. Borzești (mase. — 
„Cupa României").

VOLEI. Sala Inst. Peda
gogic, de la ora 9,30 : Voin
ța — C.S.Ș. Suceava (f.B.), 
Confecția—C.S. Rm. Vîlcea 
(f.B) ; sala Electra, ora 10 : 
Electra — Farul (m.B).

Floreasca, 
P.T.T. — 
Rapid — 
Steaua — 

I.CE.D.

BAIA MARE
GLORIA ARAD — RELON 

SAVINEȘTI (19—19). în prima 
parte a intîlnirii echipa din 
Săvinesti s-a desprins de ad
versarul său mai greu, condu- 
cînd, totuși, tot timpul, este 
drept, însă, la diferențe mici 
de 1—2 goluri. La începutul 
reprizei secunde superioritatea 
sa a fost mai evidentă și în 
finalul intîlnirii se părea că 
va obține o victorie clară și 
comodă, scorul fiind An min. 54 
de 16—12. A urmat, apoi, par
tea cea mai frumoasă și mai 
palpitantă a jocului în care 
Gloria a ajuns să se apropie 
pînă la un gol diferență (19—18 
pentru Relon). a ratat o primă 
mare ocazie de a egala prin 
Jenea, dar a reușit în cele din 
urmă să obțină punctul dorit. 
Cele mai multe goluri: Jenea 
7. Voitilă 3, Kolleth * " 
cu 2 — Gloria. V.
P. Constantinescu 3.
— Relon. Au condus 
tea și Gh. Dumitrescu — Con
stanța.

H.C. MINAUR BAIA MARE
— UNIVERSITATEA IAȘI 
(33—20). Partidă la discreția 
gazdelor. Cele mai multe go
luri : M. Voincti 9, Mironiuc 6, 
N. Voinea 5, Palko 4 — Minaur, 
Posteucă 5, Popovicl 3, So- 
veja 3 — Universitatea. Arbi
tri : I. Manoliu și St. Ocneanu
— Sibiu.

V. SASARANU — coresp.

2, Iones- 
Zamfir 8, 
Zaharîa 3 
Gh. Cris



In „Cupa cupelor'* la volei

PfNICILINA IAȘI -
RUDA HVEZDA PRAGA 0-3

SCHAAN, 9 (prin telex). In 
sala „Resch a Schaan" a în
ceput turneul final al „Cupei 
cupelor" la volei feminin, la 
care participă echipele Ruda 
Hvezda Praga, Penicilina Iași, 
Traktor Schwerin și Start 
Lodz. In partida inaugurală, 
echipa Penicilina Iași a fost 
întrecută cu 3—0 (9, 8, 7) de 
principala candidată la cuceri
rea trofeului, puternica forma
ție Ruda Hvezda Praga.

ULTIMELE MECIURI PENTRU CAMPIONATUL 
EUROPEAN DE TENIS „INDOOR"

La Pecs (Ungaria) s-a dispu
tat prima manșă a finalei Cam
pionatului european de tenis 
pe teren acoperit — „Cupa 
Saab" — în care s-au întîlnite- 
chipele Ungariei și Cehoslova
ciei. Tenismanii cehoslovaci au 
terminat învingători cu scorul 
de 2—1, luind astfel o pre
țioasă opțiune asupra titlului. 
Rezultate tehnice : J. Benyik — 
I. Lendl 7—6, 5—7, 7—6 ; T. 
Smid — B. Taroczy 5—7, 6—3, 
6—4 : Smid. Slozil — Taroczy, 
Szoke 6—4. 6—4.

In celelalte meciuri pentru 
clasament s-au înregistrat re

In ccl dc-ai doilea meci: 0-0 cu najduh Split

DE DATA ACEASTA, OLIMPICII 
AU JUCAT MAI BINE

zultatele : locurile 3—4 fia 
Gloucester) : Anglia — Suedia 

- 2—1; locurile 5—6 (la Hanovra): 
R.F. Germania — Franța 2—1; 
locurile 7—8 (la Gijon): Aus
tria — Spania 2—1.

★

S-a disputat și a doua în- 
tîlnire din cadrul turneului de 
calificare pentru prima cate
gorie. Invingînd formația Da
nemarcei cu 3—0. la Moscova, 
echipa U.R.S.S. și-a asigurat 
primul loc totalizînd 2 victorii. 
Rezultate : V. Borisov — T. 
Christiansen 6—0. 6—1 ; A. Me- 
treveli — F. Christiansen 6—3.
6— 2 ; Metreveli. Filev — T. 
Christiansen, Hedelund 6—3,
7— 5. In ultimul meci al tur
neului. duminică la Copenhaga, 
se întilnesc reprezentativele 
Danemarcei și României.

ÎNTRECERI PREOLIMPICE LA LAKE PLACID
NEW YORK. 9 (Agerpres). 

Proba de sărituri de la tram
bulina de 70 m din cadrul con
cursului preolimpic de schi- 
fond de la Lake Placid (S.U.A.) 
s-a încheiat cu victoria mai 
puțin așteptată a sportivului 
vest-german Peter Leitner. care 
a totalizat 247,7 puncte (sări
turi de 89 m și 81.5 m). Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Pentti Kokonen (Finlanda) — 
239,7 p, Jochen Dannenberg

(R. D. Germană) — 238.7 p, 
Johan Saetre (Norvegia) 
236,7 p și Harold Duschek 
(R. D. Germană) — 233,3 p.

în proba de 20 km a com
petiției de biatlon victoria a 
revenit schiorului sovietic A- 
natoli Aliabiev. cu timpul de 
Ih 16:29.72 și 4 min penali
zare. urmat de Klaus Siebert 
(R. D. Germană) — lh 16:47.89 
(3 sec.) și Frank Ulrich (R. D. 
Germană) — lh 18:11.70 (4 sec.).

PIRÎOftMANIE iNMH Alt AIUIIIOR POIONEZI
VARȘOVIA, 9 (Agerpres). — 

în cadrul campionatelor de 
atletism „indoor" ale Poloniei, 
desfășurate în orașul Zabrze, 
atleta poloneză Grazyna 
Rabsztyn a stabilit cea mai 
bună performanță mondială pe 
teren acoperit în proba femi
nină de 60 m garduri, cu 
timpul de 7.86. Vechea perfor
manță era de 7.90 și aparținea 
Anneliei Erhardt (R. D. Ger
mană). Sprinterul Marian Woro- 
nin a fost cronometrat cu 6,57

în proba masculină de 60 m 
plat, rezultat ce constituie un 
nou record european de sală 
(v.r. — Valeri Borzov 6,58). 
Un rezultat bun a realizat și 
Wladislaw Kozakiewicz. învin
gător în proba de săritură cu 
prăjina, cu 5.50 m.

Alte rezultate : 3 000 m plat 
— J. Jubrak 8:03,7 ; lungime — 
S. Jaskulka 7.78 m ; 1 500 m 
(f) — Celina Sokolowskaia
4:19,6.

DECÎT ARATĂ SCORUL
SPLIT, 9 (prin telefon). La 

sfîrșitul 
(n.r. ieri), 
iugoslav A.
următoarea întrebare : 
făcut, ați adus peste noapte 
altă echipă de la București ?“ 
Nedumerirea lui Mladinici ex
primă metamorfoza de nebănuit 
pe care a înregistrat-o echipa 
olimpică în numai 24 de ore. 
Nemulțumiți de jocul lor me
diocru și chiar submediocru 
din ajun, cu Steaua Roșie, fot
baliștii noștri au evoluat azi 
(n.r. ieri) cum i-am văzut de 
puține ori chiar si în partide 
oficiale I Au luptat 90 de mi
nute extraordinar, au „mîncat 
iarbă" (cum se spune uneori în 
fotbal), dar nu au cedat în a- 
părare. Iar în atac au creat 
cel puțin 5—6 faze de poartă 
foarte periculoase (Radu II, 
Cămătaru. Bărbulescu. Augus
tin) netransformate în goluri 
datorită neșansei și a ..contri
buției" arbitrului Pavicevici, 
fățiș părtinitor în favoarea 
gazdelor.

Dacă ieri scriam că nu sco
rul interesează în primul rînd 
în aceste ^meciuri, ci calitatea 
jocului echipei noastre, care în 
partida cu Steaua Roșie a fost 
nemulțumitor, păstrînd' același 
criteriu vom spune că în în
trecerea cu puternica formație 
Hajduk Split (aflată pe locul 
doi în campionatul Iugoslaviei) 
fotbaliștii noștri au evoluat cu 
adevărat remarcabil, impresio- 
nînd. repet, mai ales printr-un

partidei de astăzi 
vestitul antrenor 
Mladinici punea 

„Ce ați

VICTORII LA TENIS DE MASĂ
CARDIFF, 9 (Agerpres). — La 

Cardiff, au început campiona
tele internaționale de tenis de 
masă ale Țării Galilor. Echipa 
feminină a României a debu
tat cu două victorii, întrecînd 
cu 3—0 selecționata Spaniei și 
cu același scor formația secun
dă a Angliei.

admirabil spirit de luptă, 
unde Ia începerea meciului 
peste 25 000 de spectatori 
crezut că Hajduk va îndeplini 
o simplă formalitate, înaintea 
primirii „Trofeului Marjan", 
pină Ia sfîrșitul partidei ei au 
ajuns total conectați la tensiu
nea jocului, un joc cu faze 
dramatice și spectaculoase la 
ambele porți, un joc tăios șl 
foarte rapid, în care vioara 
întîi au fost fotbaliștii români, 
care s-au „bătut" fără nici un 
menajament, așa cum i-am 
vrea întotdeauna.

Judecind la rece partida, i 
se poate. eventual. reproșa 
echipei noastre absența unei 
necesare lucidități în cîteva 
faze care, fructificate, ar fi 
putut înclina balanța în favoa
rea ei. dar asta nu ne poate 
opri să-i aplaudăm combativi
tatea exemplară, care a pro
dus o puternică impresie în- 
tr-un oraș care știe să apre
cieze fotbalul de valoare, spec
tatorii săi avînd ocazia să 
urmărească multe din marile 
echipe ale lumii, de la Aiax la 
Liverpool, de la Real Madrid 
la Juventus.

încheiem aceste rînduri sub 
impresia dominantă 
ne-a 
echipa 
are cu 
devină 
titiv. 1 
antrenorii să muncească cu 
totală angajare spre a trans
forma această virtualitate în- 
tr-o așteptată realitate.

Arbitrul D. Pavicevici a con
dus următoarele formații :

HAJDUK SPLIT : Budince- 
vici — Primoraci. Kîrstevici, 
Luketin, _ Peruzovici, 
Vujovici, Mujinici, 
Georgevici, Surjak.

LOTUL OLIMPIC :
— M. Zamfir. 
Cîrstea, Purima 
A. Nicolae, Iovănescu — Bărbu
lescu, Cămătaru (min. 65 Stan), 
Radu II.

Marius POPESCU

De 
cei 
au

pe care 
produs-o acest meci : 
olimpică a României 

i adevărat capacitatea să 
un „unsprezece" compe- 

Rămîne ca jucătorii și 
să

Rozici,
Iovanici,

Speriatu 
Ștefănescu, 

Augustin,

ÎN URMĂRIREA LAURILOR CONTINENTALI,
CU GINDUL LA „CUPA MONDIALA" DE BOX

In cursul meciului S.U.A. — U.R.S.S., de la Las Vegas, Dimitri 
Grubov (stingă) l-a întilnit pe Johnny Bumphus in limitele cate
goriei ușoară ‘ ‘ ~ ‘

Anul acesta, cea de a 23-a 
ediție a campionatelor europe
ne de box amator și-a 
valențele datorită unor 
de circumstanță. Firește 
1925, de la prima lor 
campionatele continentale au 
stîrnit — în sine — un interes 
deosebit printre pugiliștii ama
tori europeni 
2 în 2 ani, 
afirmare pe 
îngăduia, pe 
neul olimpic 
riodicitate largă, care . .... 
lăsa în afara ei mari talente : 
se cunosc campion; europeni 
care nu au mai aflat forma 
necesară la Jocurile Olimpice). 
Boxerii de azi au o varietate 
infinit mai mare de modalități 
de evidențiere, mai ales' de 
cînd, la jumătatea ciclului o- 
limpic, se țin campionatele 
mondiale (boxul fiind penulti
mul’ sport care a adoptat for-, 
mula unor campionate ale lu
mii ; ultimul este atletismul).

sporit 
factori 
că din 
ediție,

care găsiseră, din 
o posibilitate de 

care nu le-o mai 
atunci, decît tur- 
cvadrienal (o pe- 

poate

Telefoto : AP—AGERPRES
După cum am spus, în 1979, 

rezonanța campionatelor euro
pene este sporită de cîteva alte 
evenimente și în primul rînd 
de faptul că în acest ultim an 
preolimpic toate federațiile na
ționale consideră intîlnirile de 
la Koln drept cel mai impor
tant criteriu de selecție în ve
derea formării loturilor pentru 
turneul olimpic din 1980. Dac 
mai sdnt alți doi factori stimu
latori : festivalul preolimpic de 
la Moscova, în cadrul celei de 
a VII-a Spartachiade (21 iulie 
— 5 august 1979), care are în 
program și un turneu de box, 
precum și — în premieră ab
solută — „Cupa mondială" de 
la New York (8—18 octombrie 
1979). Această din urmă com
petiție, concepută ca un fel de 
campionat mondial pe echipe 
continentale 
care echipa 
două echipe 
pa) trebuie 
mod normal 
anul imediat 
tr-o derogare excepțională, pri-

(8 formații, printre 
țării gazdă și 

reprezentînd Euro- 
să se dispute în 
din 4 în 4 ani, în 
post-olimpic. Prin-

ma ediție se ține anul acesta, 
cu prilejul centenarului marii 
săli new-yorkeze Madison Squ
are Garden, considerată a fi 
„templul boxului". Dorința de 
a face parte din echipa conti
nentului la „Cupa mondială* 
s-ar putea să amplifice emu
lația la campionatele conti
nentale de pe malul Rinului 
(5—12 mai).

Presupunerile noastre se în
temeiază pe bogatul program 
campetițional pe care și l-au 
alcătuit diferite federații și în 
primul rînd cele cu școli de 
box avansate. Iată, echipa Uni
unii Sovietice a trecut Ocea
nul pentru tradiționalele întîl- 
niri anuale cu echipa ameri
cană, dar boxerii sovietici par
ticipă și la turneul de la Ja
karta. Echipa Poloniei are în 
plan, în această primăvară, în- 
tîlniri cu formațiile Ugandei șl 
Finlandei, înainte de a pleca 
în turneu în S.U.A. Dincolo de 
Ocean pleacă și echipa R. D. 
Germane, care n-a ezitat să 
facă această călătorie chiar cu 
o lună înaintea campionatelor 
europene.

în această perioadă nu lip
sesc nici turneele internaționa
le de anvergură, printre care, 
la loc de frunte, „Centura do 
aur" de la București (12—18 
martie). „Lotca de aur" de la 
Lodz (23—25 februarie), tradi
ționalul turneu „Strandjata" 
de la Sofia (5—11 martie), tur
neul anual „Chemie" de la Ha
lle (7—11 martie) sau turneul 
„Honved" de la Budapesta (21-25 
martie) completează un calendar 
care lasă deschise posibilitățile 
de opțiune. O asemenea largă 
activitate internațională dove-, 
dește interesul cu care boxe
rii continentului se pregătesc 
pentru întîlnirea bienală de la 
Koln, campionatele europene, 
unde se va consemna și debu
tul celei mai noi categorii (cea 
de a 12-a), supergrea (peste 91 
kg).

Victor BĂNCIULESCU

g .....— - *
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ATENT! E, 
CROCODILI I

Condițiile de antrena
ment și de concurs in 
sportul vîslelor diferă 
mult de la o țară la 
alta. Se pare însă că 
nicăieri ele nu sînt atit 
de speciale ea în Coasta 
de Fildeș, unde mem
brii lotului național de 
canotaj au declarat că 
rîul pe care se antre
nează zilnic este popu
lat cu crocodili, astfel 
că dacă ambarcațiunea 
lor se răstoarnă apare 
un evident pericol. 
Foarte adesea canotorii 
sînt însoțiți în aer de 
către un elicopter. a 
cărui misiune este de a 
alunga temutele reptile 
în caz de pericol. Iată 
sacrificii reale, făcute 
pe altarul sportului 
preferat.

DIN NOU 
ARGENTINA

Desfășurat la ___
Juan (Argentina), cam
pionatul mondial de 
hochei pe patine cu ro
tile a reunit participan- 
țl din 12 țări și anu-

San

me : Argentina. Aus
tralia, Belgia, Chile, 
Brazilia, R.F. Germa
nia, Italia, Japonia, Mo- 
zamblc, Portugalia, 
Spania și S.U.A. Me
ciurile s-au disputat pe 
stadionul „Park Mayo" 
și unele s-au bucurat

grafică „Cu o floare la 
ghidon" a ciclistului 
Andr£ Leducq, câștigă
tor al Turului Franței 
la ediția din 1932. In 
prezent, Leducq este un 
activ animator al spor
tului cu pedale din ca
pitala Franței.

de joc, ținută vestimen
tară necorespunzătoare 
etc. Cartonașul roșu, 
care va atrage descali
ficarea jucătorului Sn 
culpă, se va acorda 
după două avertismente 
primite anterior sau 
pentru abateri grave de 
la disciplină, cum ar fl. 
de exemplu, insultarea 
arbitrilor.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
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de o asistență cifrată la 
30.000 de spectatori. Ti
tlul de campioni mon
diali a fost ciștigat de 
jucătorii Argentinei, 
care au acumulat zi 
puncte și au dispus în 
finală de foștii 
pioni, echipierii 
niei. Pe locul al trei
lea, portughezii. Aceș
tia din urmă au deținut 
în trecut 11 titluri su
preme in acest sport, 
foarte spectaculos și ce- 
rînd o mare dexteritate.
MEMORIILE UNUI AS 

AL PEDALEI
In editura „Presses de 

la Cit4“ din Paris a a- 
părut cartea autobio-

cam- 
Spa-

CARTONAȘE GALBE- 
NE ȘI ROȘII IN 

TENIS
în urma unei hotărîrl 

a federației cehoslovace 
de tenis, începînd din 
acest an se va aplica în 
Cehoslovacia sancțio
narea jucătorilor de te- 
ni~ tndisciplinațl 
binecunoscutele carto
nașe galbene și roșii din 
fotbal. Arbitrul va a- 
corda cartonașul galben, 
care constituie un a- 
veriisrnent, pentru dis
cuții eu oficialii, apre
cieri la adresa manierei 
d? arbitraj, insultarea 
adversarului, consulta
rea cu persoane străine

cu...

BALONUL ROTUND 
PE „ACOPERIȘUL 

LUMII-
Se joacă fotbal la 

Ecuator, precum și la 
Poli. Iată insă că s-a 
doborît și un record pe 
verticală, deoarece, re
cent, o expediție de al- 
piniști argentinieni a 
disputat un meci la 
înălțimea de 4 500 m, 
pe versantul estic al 
Everestulul. Adversară 
le-a fost o echipă de 
șerpașl, faimoșii însoți
tori ai expedițiilor ce 
încearcă să învingă gl- 
ganțil Himalaiei. Rezul
tatul : 3—0 ’n favoarea 
concetățenilor campio
nilor lumii în sportul 
cu balonul rotund.

$

BASCHET • La Bratislava, in 
sferturile de finală ale „Cupei 
Liliana Ronchetti" (f) echipa lo
cală Slovan a Savins cu 86—63 
formația poloneză Spojnia 
Gdansk. Partida a fost arbitrată 
de cuplul N. Diescu (România) 
— Waltz (Austria).

FOTBAL • Selecționata secun
dă a U.R.S.S. a susținut al trei
lea meci in Mexic, cu reprezen
tativa țării. Partida s-a terminat 
la egalitate : 1—1 (0—1). • Pri
mul meci dintre selecționatele 
S.U.A. și Franței se va disputa 
la 2 mal pe ‘ ‘
herford din 
va avea loc 
Paris.

HOCHEI • 
Garden" din 
putat primul 
zentativa U.R.S.S. și selecționata 
ligii nord-americane. Gazdele au 
obținut victoria cu 4—2 (3—1. 1—0. 
0—1). Punctele au fost înscrise 
de La fi cur (2), Bossy și Gillies, 
respectiv Mihailov si Golikov.

SCin • Hanni Wenzel (Liech
tenstein) a ciștigat slalomul spe
cial de la Maribor, ■ urmată de 
Christa Kinshofer (R.F.G.) și Ma
ria Rosa Guiario (Italia). Lideră

stadionul East Rut- 
New York. Returul 
la 10 octombrie, la

La „Madison Square 
New York s-a dis- 
meci dintre repre-

in „Cupa Mondială" 
austriaca Annemarie 
ou 211 p, urmată de 
zel — 203 p.

ȘAH • La Tallin, 
baraj pentru două locuri în tur
neul interzonal al C.M., conduce 
O. Romaniștii — 4 p, urmat de 
G. Kuzmin — 31/, p și V. Teș
kovski — 2*/, p. Au mai ramas 
de disputat partidele Romanișin
— Teșkovski și Teșkovski — 
Kuzmin.

TENIS • La Madras a început 
meciul dintre echipele Indiei șl 
Australiei din cadrul „Cupei Da
vis". După prima zi. scorul este 
de 2—0 pentru australieni : Case- 
Menon 9—7, 6—1, 6—2 ; Alexander
— V. Amrltraj 6—4, 8—6. 1—6. 6—3. 
La Christchurch, Noua Zeelan- 
dă conduce cu 1—0 în meciul cu 
Japonia : RusseU Simpson — 
Kamiwazui 6—4, 6—4, 6—4. Meciul 
Parun — Hiral nu s-a disputat 
din cauza unei ploi torențiale.

TENIS DE MASA • La Kau
nas, in „Cupa ligii europene" : 
Iugoslavia — U.R.S.S. 4—3. In 
meci decisiv, Surbek a dispus cu 
2—0- de Sevcenko. După 6 etape, 
conduce Cehoslovacia — 12 p,
urmată de Ungaria — 10 p ți 
Franța — 6 p.

se mențină 
Proll-Moser, 
Hanni Wen-

în meci de
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