
O mare acțiune sportivă de masă In cadrul „Daciadei“

.CUPA CONGRESULUI AL XILEA Al U.LC.“
Un cadru larg de participare la numeroase ramuri 

sportive © Etape de masă, pe localități, județe ți finale 
pe țară • Februarie, „Luna sporturilor de iarnă" ® Cros 
pe schiuri cu 10 COD de tineri • Un atractiv „Carnaval 

pe gheață”

PROLETARI DIN TOATE ȚARII

port
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist a inițiat 
organizarea unei ample compe
tiții sportive de masă, „Cupa 
Congresului al XI-lea al Uni
unii Tineretului Comunist". în
scrisă sub genericul marii com
petiții sportive naționale’ „Da- 

intrecerea sportivă de 
inițiată de C. C. al

ciada", 
■masă
U.T.C., dedicată importantului 
eveniment din viața tineretului, 
a organizațiilor U.T.C., al cărui 
nume îl poartă, este menită să 
constituie o contribuție însemna
tă. eficace, la cuprinderea tutu
ror tinerilor— fete‘și băieți— la 
practicarea organizată și siste
matică a exercițiilor fizice și 
sportului.

Organizată în perioada fe- 
bruarie-mai, „Cupa' Congre
sului al XI-lea al Uniunii Ti
neretului Comunist" se adre
sează tuturor tinerilor, fete și 
băieți — muncitori, țărani, in
telectuali, elevi, studenți și mi
litari Cavînd vîrsta între 14 și 
30 de ani) — care nu au și nu 
au avut clasificare sportivă, 
întrecerile vor avea loc la toa
te ramurile de sport pentru ca-

re există condiții de practicare 
pe plan local, cu recomandarea 
ca din program să nu lipsească 
sporturile de iarnă, crosurile și 
alte probe atletice larg accesi-

(Continuare în pag. a 6-a)
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Astăzi, la Palatul sporturilor și culturii

CONFECȚIA BUCUREȘTI -I.F. AIA TRANBJERG (Danemarca)
în sferturile de

Astăzi, la ora .16,30„ arbitrii 
bulgari Kostov și Kabadelov 
vor da — în Palatul sporturilor 
și culturii, din Capitală — sem
nalul de începere a meciului 
dintre Confecția București și 
L F. AIA Tranbjerg Aaxhus 
(Danemarca). Este vorba de 
manșa a doua a dublei întîlniri 
programată de sferturile de fi
nală ale Cupei cupelor la hand
bal feminin.

Firește, prima șansă- aparți
ne câștigătoarei „Cupei Româ
niei" care, cu o săptămînă In 
urmă, la Aarhus, a învins cu 
15—13, Rodica Grigoraș — că
pitanul echipei — impresionînd

finală ale Cupei cupelor la handbal
prin suita celor 10 goluri. Dar, 
aceasta este o șansă teoretică. 
Practic, „Tranbjerg este — a- 
firma antrenorul Confecției, 
Valeriu Gogâltan — o echipă 
puternică, cu o apărare mobilă, 
harnică. Pentru a ne fructifica 
șansa am făcut pregătiri inten
se și vom pomi de la premisa

Florica Berbece și Luana Gri- 
gore — portari, Virginia Cons- 
tantinescu, Maria Chariuc, Ioa
na Vasile, Maria Serediuc, Ju- 
lieta Crișu, Maria Bidiac, Con
stantina Pițigoi, Tudorița Cu- 
lian, Rodica Grigoraș și Geor- 
geta Constantînescu — jucă
toare de cîmp. Sigur se vâ

PANAITESCU IANCU, 0 RIVALITATE
Si BINEVENITA ÎN BOBUL ROMÂNESC

la punct, intr-un 
(prestația munci- 
întreprinderea de 

orașului Sinaia

Bine pusă 
timp record 
terilor de la 
gospodărie a 
este demnă de lauda), pîrtia de 
bob și sanie de pe Furnica s-a 
dovedit pînă acum o gazdă ex
celentă a antrenamentelor și a 
concursurilor practicanților a- 
cestor sporturi. „Cupa C.S.O “, 
„Cupa Prahova" și „Cum fe
derației", competiții desfășura-

perioadă de numai șa- 
au reliefat calitatea

CUPA

ALPINE"Sogs'î

te într-o 
se zile, 
pîrtiei și au prilejuit dispute 
atractive, în același timp teste 
edificatoare asupra pregătirii 
efectuate în vederea , principa
lelor concursuri ale sezonului și, 
in primul rînd, pentru Jocurile 
Olimpice de la Lake Placid. în 
acest sens, apreciem ca foarte 
promițătoare evoluția pilotului 
Constantin Iancu (aflat la pri-

său sezon in care mane-

DINAMO
BRAȘOV»

LA PROBE

învingător în toate cele 
trei probe ale 
Dinamo Brașov", 
Cavași se dovedește 
mai in formă schior 

.sezonului

„Cupei 
loan 

cel 
al

a
ultimei

Citiți în pagina 
-a, cronica 

zile a întrecerilor.

mul
vrează fiselele unui bob de 4 
persoane) și a echipajului său

— Doru Francu, Ion Duminicel, 
Constantin Obreja — învingă
tor în două din cele patru man
șe ale „Cupei federației" ,și 
câștigător al trofeului datorită 
timpului record — 1:04.36 — 
obținut In manșa a treia. De
sigur, Dragoș Panaitescu va 
avea de spus și de acum îna
inte un cuvint greu în disputa 
pentru supremația în boburile 
de 4. Cert este că s-a creat o 
interesantă rivalitate sportivă, 
din care dorim să vedem cîști- 
gător... bobul „România", în 
primul rînd printr-o performan
tă bună la „Olimpiada albă".

• Demne de stimă eforturile 
secțiilor de bob ale A.S. Poia-

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare în pag. a 8-a)

Aspect de la antrenamentul de ieri al ' Confecției. Constantina
Pițigoi încearcă să arunce la poartă peste barajul... colegelor sale 

Foto : Dragoș NEAGU

că n-avem nici un avans, că 
meciul începe de la 0—0 și că 
este absolut obligatorie victoria. 
Fetele sînt hotărite să ajungă 
în semifinale, să lupte pînă la 
ultima picătură de energie pen
tru a răsplăti entuziasmul și 
căldura cu care sînt susținute 
de tovarășele lor de muncă. 
Meciul acesta constituie pentru 
noi încă o încercare și sîntem 
hotărîți s-o absolvim cu brio".

Așadar, In perspectivă un 
meci dîrz, al ambițiilor. Lotul 
Confecției, care s-a pregătit zil
nic la sala complexului de la 
„23 August", este alcătuit din :

conta pe forța de șut a ju
cătoarelor de la 9 m, dar și pe 
rapiditatea și puterea de infil
trare a semicercului.

„Echipa noastră — ne spunea
Constantina Pițigoi — se află

Hristache NAUM

(Continuare in pag a 6-a>
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DIN CUPRINS:
® Hocheiștii noștri 

înaintea „Olimpia
dei albe"

JUNIORII ROMÂNI (AMPIOM DAICANICI 
LA TIR CU AER COMPRIMAI (PISTOL)

în cadrul Campionatelor bal
canice de tir cu aer comprimat 
care s-au desfășurat la Atena, 
echipa de juniori a României 
s-a clasat pe primul loc în 
proba de pistol (10 m) cu un 
total de 1128 p, care reprezintă

IOSIF SIRBU (Helsinki^1952)
xz V

1VOINȚĂ, PERSEVERENTĂ, RĂBDARE

un nou record balcanic. Echipa 
a fost alcătuită din Constantin 
Țîrloiu 379 p (locul doi în cla
samentul individual), Sorin 
Babi 377 p (locul 4) și Mihai 
Dragomirescu 372 p (locul 6).

în proba de pușcă rezervată 
senioarelor, formația României 
alcătuită din Eva Ionescu, Du
mitra Matei și Maria Lakatoș 
a ocupat locul doi, după 
echipa Bulgariei. La individual, 
cel mai bun loc dintre spor
tivele românce a fost obținut 
de Eva Ionescu, clasată a doua 
cu 384 p.

i

• Un amplu co
mentariu asupra per
formanțelor atletis
mului românesc in 
ultimul deceniu

(pag. 4-5)
® FOTBAL : La 

dezbaterea despre 
lipsa de eficacitate a 
inaintașilor. opiniile 
fostului internațio
nal Gh. Vaczi

(pag. 7) g
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Apel pentru întărirea disciplinei

-------------
To-if Sirbu este primul oam- 

pion olimpic al României. în 
semn de prețuire, el a primit 
primul carnet de maestru e- 

. merit al sportului din țara 
noastră. Medalia olimpică de 
aur a fost cîștigată la Helsinki, 
în anul 1952, cu un rezultat 
care avea să facă vîlvă.

Pentru că a trecut atîta timp 
de atunci și pentru că Iosif 
Sirbu nu mai e printre noi, 
să amintim că el s-a născut la 
21 septembrie 1925, în satul 
transilvănean Șibot. Mult mai 
tîrziu avea să se spună că 
acel 21 septembrie, cînd ziua 
e egală cu noaptea, n-a fost 
o simplă coincidență în viața 
unui campion al sobrietății. în 
1929. familia Sirbu a poposit 

Dănilă Sirbu se 
de serviciu la 

în

în București.
angaja om
A.N.E.F., în Dealul Spirii, 
sala de gimnastică. Curînd, Dă
nilă Sirbu. om harnic, avea să 
treacă la poligon. Aici începe

de fapt drumul sportiv al vi
itorului campion olimpic. El își 
amintește, mai tîrziu, cu re
cunoștință și nostalgie : „Am 
văzut multe poligoane in pe
regrinările mele prin lume, dar 
nicăieri n-am văzut gazon ca 
la tata. Nici măcar in Austra
lia. Gazonul A.N.E.F.-ului nu 
avea 100 de ani, cum cer en
glezii, dar tata vedea în firele 
lui delicate peria verde a griu
lui de primăvară de pe coli
nele Șibotului și asta îl făcea 
să-și iubească foarte mult mi
cul ogor verde peste care zbu
rau, cit era 
gloanțele trăgătorilor".

Dănilă Sirbu a fost cel care 
a pus pușca în mina fecioru
lui său și l-a asistat prima oară 
la un concurs, cînd Iosif era 
elev în clasa a 5-a de liceu. 
Atunci a tras 49 din 50 po
sibile și tot atunci a aflat 
Iosif, de la tatăl său, cam cum 
trebuie primită o victorie :

ziua de mare.

„Aici e treabă de migală. Aici 
trebuie răbdare. Aici, nimic nu 
se face fără răbdare".

Foarte 
începe să 
întrerupe 
împiedică 
cîștige detașat tragerile la ar
mă militară, spre surnrinderea 
tuturor celor aflați în ziua a-

loan CHIRILA

tînărul Iosif Sirbu 
urce, dar războiul ii 
urcușul. Asta nu-1 

pe recrutul Sirbu să

(Continuare in pag. a 6-a)

LA RELUAREA DIVIZIEI A LA BASCHET (m)
Campionatul național de bas

chet masculin se reia prin me
ciurile primei etape a returu
lui, care au loc, astăzi și mîine, 
in Capitală, la Constanța, Cluj- 
Napoca, Oradea și Sibiu. Din 
program se desprinde partida 
dintre Politehnica C.S.Ș. 2 
București și C.S.U. ’ Galați, un 
derby al principalelor „candi
date" la retrogradare. Dealtfel, 
se pare că în actualul campio
nat (ca și în cele din ultimii 
ani), disputa pentru evitarea 
retrogradării va fi un „obiec- 
tiy" pentru mai multe echipe, 
a căror valoare este mediocră. 
Cit privește locurile fruntașe, 
pentru primele două, forma
țiile Dinamo București și 
Steaua nu au contracandidate, 
iar pentru celelalte, care aduc 

. calificarea in turneul final (de 
patru echipe), șanse mai mari 
au Farul, „U“ Cluj-Napoca, Ra
pid și C.S.U. Brașov.

CLASAMENTUL
înaintea reluării întrecerilor 3

1. DINAMO BUC. 22 21 1 2281-1421 43
2. Steaua 22 21 1 2058-1458 43
3. Farul 22 13 9 1729-1683 35
4. „U- Cj.-Nap. 22 11 11 1704-1750 33
5. Rapid 22 11 11 1583-1682 33
6. C.S.U. Brașov 22 10 12 1311-1895 32
7. I.C.E.D. 22 9 13 1696-1364 31
8. Poli C.S.Ș. lași 22 9 13 1718-1866 31
9. Dinamo Or. 22 8 14 1467-1725 30

10. C.S.U. Sibiu 22 8 14 1621-1845 30
11. C.S.U. Galati 22 6 16 1571-1826 28
12. „Poli" CSȘ 2 22 5 17 1547-1786 27

Reluarea Diviziei . A ne ■0-
bligă să atragem atenția că în 
turul competiției au fost înre- 

. gistrate nepermis de multe a- 
bateri de la disciplină, arbitrii 
trebuind să dicteze — în cursul 
meciurilor — nu mai puțin de 
45 de sancțiuni pentru proteste 
ireverențioase adresate arbitri-

(Continuare in pag. a 6-a)



ÎN 1979, 
REVIRIMENT 

ÎN TURISMUL 
DE MASĂ

în anul 1979 — ca urmare a 
apariției Decretului privind orga
nizarea și dezvoltarea turismului 
de masă — pretutindeni In tară 
s-au luat măsuri susținute pen
tru coordonarea, îndrumarea și 
organizarea în mod sistematic, 
educativ și plăcut a timpului li
ber al oamenilor muncii și în
tregului tineret prin turism de 
masă. Recent, într-un raport pri
vind activitatea desfășurată în a- 
ceastă direcție, comisia centrală 
pentru turismul de masă din ca
drul U.G.S.R. aprecia intensifica
rea acestor activități instructiv- 
educative, în forme accesibile, 
simple, diversificate, cum sînt : 
excursiile, drumețiile, cicloturis
mul, expedițiile, automobilismul» 
serbările cîmpenești, duminicile 
cultural-sportive ș.a. în total, în- 
tr-un an, peste 175 000 de acțiuni, 
cu peste 15 milioane de partici
pări, organizate de către sindica
te pentru oamenii muncii din 
întreprinderi și Instituții» de că
tre birourile de turism pentru 
tineret, oficiile județene de tu
rism ș.a. S-au remarcat în a- 
ceastă direcție municipiul Bucu
rești (23 510 acțiuni cu 2 722 000 de 
participări), județul Neamț (intre 
altele : 678 de drumeții cu 59 700 
de participări ; acțiuni comune 
cu tinerii brigadieri de pe șan
tierele naționale de muncă pa
triotică), județul Cluj (4986 dru
meții cu 486 050 participări ; 69
acțiuni cicloturistice cu 1865 par
ticipări).

Mențiuni speciale se fac in le
gătură cu ceea ce au inițiat co
misiile județene pentru turism 
de masă — cu sprijinul sindica
telor, al organizațiilor U.T C., al 
instituțiilor de artă și cultură și 
organizațiilor sportive — și anu
me : serbările cîmpenești (în nu
măr de 14 155), duminici euitural-

• 15 milioane de partici
pări • Rezultate bune in 
municipiul București și ju
dețele Neamț și Cluj • 
„Prietenii pădurii" (Sibiu) 

— record mondial I
\\\\\\\\\\\\\\\\v

sportive, acțiuni în stațiunile bal- 
neo-climaterice și zonele de agre
ment. Remarcabile în această di
recție rămîn manifestările de a- 
cest gen inițiate în județele Bra
șov, Bihor, Bistrița-Năsăud, Ar
geș și mai ales cea intitulată 
„Prietenii pădurii14 din județul 
Sibiu unde, într-uri concurs de 
orientare, s-a înregistrat, după 
cum se știe, un record mondial 
(neoficial) : peste 19 000 de par- 
tlcipanți. Un reviriment s-a făcut 
simțit în această perioadă în în
treprinderile care beneficiază de 
săptămîna redusă de lucru. în ju
dețul Prahova, de pildă, pentru 
oamenii muncii din unitățile eco
nomice care au săptămînă redu
să de muncă au fost organizate 
excursii de 1—2 zile, pentru des
tindere și recreare, cu vizitarea 
unor obiective istorice, social- 
culturale, economice, a Maramu
reșului, a Deltei Dunării ș.a. în 
Capitală, zeci de mii de oameni 
ai muncii din întreprinderi ca 
Automecanica, Mase Plastice, 
Grivița Roșie, Electromagnetica, 
Dîmbovița, IMUAB, Electronica 
ș.a. au efectuat numeroase ex
cursii în stațiuni de pe Valea 
Prahovei, Valea Oltului, Cheia, 
Cabana Voina, în zonele de agre
ment din preajma Capitalei, cum 
ar fi Bănoasa, Ted. Pustnicu, Bu
da-Argeș ș.a.

în raportul comisiei centrale de 
turism s-a arătat însă că în mai 
multe județe comisiile respective 
nu desfășoară încă o acțiune con
cretă și operativă, membrii aces
tora întîlnindu-se ocazional, că în 
activitatea lor există aspecte de 
formalism (de pildă cele din Sa- 
tu Mare, Vaslui, Vrancea ș.a.). 
Sînt comisii județene care exer
cită o activitate de îndrumare 
Insuficientă, nu controlează și nu 
sprijină pe cei ce ar putea avea 
Inițiative în această direcție. De 
asemenea, a fost menționată in
suficienta preocupare de a atra
ge în asemenea activități pe ti
nerii aflați în căminele de nefa- 
miliști, ca și lipsa de sprijin din 
partea M.T.Tc., care organizează 
trenuri speciale pentru excursii 
doar de 2—4 ori pe an.

Comisia centrală pentru turism 
de masă, analizînd atît realiză
rile cît și lipsurile semnalate, a 
luat o serie de măsuri, astfel că 
în 1980 atît comisia centrală cît 
și cele județene să activeze mai 
susținut pentru coordonarea uni
tară a întregii activități turistice 
de masă, cu participarea efectivă 
a tuturor factorilor cu atribuții 
din, județe. S-a prevăzut, între 
altele. îndrumarea și sprijin.’-ea 
comisiilor din țară, desfășurarea 
unor acțiuni ample de muncă 
patriotică pentru amenajarea 
spațiilor și zonelor de agrement, 
organizarea „Serbărilor zăpezii4- 
în zone montane și a „Serbări
lor mării» (vara), inițierea a mul
tor acțiuni în cadrul competiției 
naționale „Daciada44.

Modesto FERRARINI

Sportul

RADIOAMATORISMUL NOSTRU 
ÎN EVIDENT PROGRES CALITATIV 
Interviu cu IOSIF PAOLAZZO, secretarul responsabil 

al F.R.R.
Am Invitat pe tovarășul Iosif 

Paolazzo, secretarul responsabil 
al Federației române de radio
amatorism, să ne răspundă la 
citeva Întrebări privind activita
tea in acest important sport teh- 
nlco-aplicativ.

— Ce a caracterizat radio
amatorismul in anul 1979 7
— Afluența mare de copil ți 

tineri Ia concursurile de radio
goniometric (așa-zisa vtaâtoare 
de vulpi) ți telegrafie de sală.

— Cum se explică aceasta ?
— Este, in primul rind, rezul

tatul educației tebnlce care se 
face in casele pionierilor ți șoi
milor patriei.

— m al doilea rind... ?
— A crescut dotarea tehnică a 

radiocluburilor, au sporit cons
trucțiile proprii de receptoare (de 
o calitate mai bună) și de ma
nipulatoare electronice.

— Există și alte explicații?
— Da. Multe organe sportive ju

dețene, mai ales dintre cele fără 
prea multe echipe de perfor
manță, șl-au dat seama că se 
pot afirma repede prin sporturile 
tehnico-aplicative, in care se a- 
cordă foarte multe titluri, la te
te, ca și la băieți. Aparatura și 
o bună pregătire fizică, ușor de 
realizat, asigură succesul.

— Cum este apreciat calen
darul competlțional pe anul 
trecut 1

— A fost mai bogat decit in 
anii trecuți, cu numeroase con
cursuri, pentru toate virsteie și 
pentru toate gradele de pregăti
re.

— Ce ne puteți spune des
pre evoluția radioamatorilor 
noștri in competițiile interna
ționale ?

— Remarcabil locul I ocupat la 
.Cupa Dunării” — ediția 1979 — 
de către Radu Bratu, In proba 
de regularitate, in Întrecere cu 
sportivii sovietici, considera-,i im
batabili. De un real succes s-au 
bucurat campionatele internațio
nale ale României, de unde scurte 
și de unde ultrascurte, ta care 
au participat numeroase țări de 
pe toate continentele.

— Noi ce rezultate am obți
nut ?

— In sportul nostru confirma
rea legăturilor se face prin 
Q.S.L.-uri (cărți de confirmare) 
trimise prin poștă și aceasta face 
ca definitivarea rezultatelor să 
dureze mult timp după închide
rea concursului. Firește, o dată 
stabilite clasamentele, veți fi pri
mii cărora vi le vom pune la dis
poziție.

In sfirșit, s-a participat și la 
alte concursuri radio (unde scur
te și ultrascurte), dar cu rezul
tate modeste, sub posibilități

— Cum se explică I

— Una din cauze ar fi folosi
rea de către radioamatorii noștri a 
unor stații cu puteri reduse, ceea 
ce se încadrează nu numai in 
prevederile regulamentare, dar 
concordă și cu ce se preconizează 
pe plan mondial, pentru a se 
păstra proporțiile radioamatoris
mului, scopul activității noastre 
sportive

— Ce se prevede pentru 
acest an I

1) Din stind, cu brațele
incinte : 1. Fondare înainte cu 
piciorul sting, cu ducerea bra
țelor lateral șl inspirație ; 2. 
Revenire în stind cu picioa
rele ușor îndoite, brațele în
crucișate pe piept, cu miinile 
pe umeri și expirație ; 3—4.
Se repetâ, începi nd cu picio
rul dreDt.

Vă invităm la

GIMNASTICA 
DE DIMINEAȚĂ

Complexul nr.
Sperăm că exercițiile din 

complexul nr. 1 al serialului 
„Gimnastica de dimineață pen
tru toți", prezentate la începu
tul lunii ianuarie, au găsit nu
meroși adepți și că tot mai 
mulți cititori se hotărăsc să a- 
corde zilnic cîteva minute pen
tru gimnastica de înviorare.

Efectele binefăcătoare ale a- 
cestor exerciții se manifestă 
atît imediat după executarea 
programului, prin dispariția 
stării de somnolență de după 
trezire, prin adaptarea rapidă 
a funcțiilor organismului la 
activitățile din timpul zilei, cît 
și prin influențe cumulative 
resimțite prin îmbunătățirea 
supleței, a tonusului muscular, 
prin instalarea unei stări plă
cute, de vioiciune și îmbună
tățirea gradului de rezistență 
la efort fizic și intelectual.

Este de așteptat ca noii 
noștri prieteni, care au devenit 
adepții îngrijirii sănătății prin 
gimnastica de înviorare, să 
ducă o muncă de lămurire în 
vederea atragerii celor din 
jur la practicarea acestor exer-

— Am plecat cu forțe sporite, 
numărul radioamatorilor eresetad 
cu peste 200 de stații de emisie- 
recepțle. Un «alt spectaculos În
registrează casele pionierilor ți 
șoimilor patriei, care au realizat 
nu numai un spor cantitativ, ci 
ți unui de calitate, lucru foarte 
important, prin dotarea eu nt- 
dloemlțătoare moderne, prin 
grija C.N.O.P.

In acest an vor fl organizate 
mai multe cursuri de formare a 
noi radioamatori in majoritatea 
județelor, Îndeosebi ta cele mal 
puțin dezvoltate din acest punct 
de vedere. Vom organiza con
cursuri mai multe, ta primul rind 
pe plan județean, ta cadrul „Da- 
dadei”. Concursuri ți campionate 
republicane au loc la unde scurte 
(4 etape, din care una s-a și 
consumat), radiogoniometrie și ul
trascurte. După cum știți, cel de 
telegrafie de sală s-a și disputat. 
Va crește numărul concursurilor 
republicane Încredințate spre or
ganizare comisiilor județene Cluj,

--------’SPORTDRI--------

Brașov, Maramureș și municipiu] 
București, mai ales la ultrascurte.

— Ce se urmărește prin a- 
ceasta ?

— îmbogățirea calendarului cen
tral, atragerea pe plan zonal a 
unui mal mare număr de concu
rent (datorită obiectivelor mal 
apropiate posibilităților masei de 
radioamatori). Aceste concursuri 
au rol de antrenament, ca și de 
verificare tehnică a aparaturii 
Înaintea campionatelor republi
cane și a concursurilor interna
ționale.

— La ce concursuri interna
ționale vom participa in acest 
an 1

— La „Cupa Dunării”, pe care 
o organizăm la sfirșitul lunii fe
bruarie, la campionatul de radio
goniometrie amator al Regiunii I 
I.A.R.U. (septembrie — Polonia), 
unde vizăm cel puțin două me
dalii, la individual și pe echipe. 
Regiunea I I.A.R.U. organizează 
și un campionat de U.S. și de 
U.U.S., la care ne propunem să 
ne plasăm mai bine ca in trecut.

— Ce va Întreprinde fede
rația noastră in cadrul Uniunii 
internaționale a radioamato
rilor ?

— Traductad in viață politica 
partidului și statului nostru, vom 
milita in continuare, ta cadrul 
forului internațional, pentru strin- 
gerca relațiilor de prietenie și 
colaborare cu radioamatorii din 
toată lumea, vom contribui și pe 
viitor la activitatea Comitetului 
Executiv al I.A.R.U. și a comi
siilor sale pe specialități, ta care 
federația română se bucură de o 
frumoasă apreciere.

Interviu realizat de
Mircea COSTEA

2, februarie
ciții, atît în familie, cît și la 
locul de muncă.

Exercițiile din cadrul com
plexului nr. 2, pe care vi le 
recomandăm pentru luna fe
bruarie, au fost selecționate 
în așa fel, lncît să gradeze 
amplitudinea mișcărilor incluse 
în complexul anterior, să an
greneze principalele grupe 
musculare și articulații, păs- 
trînd, firește, nota accesibili
tății.

Cei care doresc să consacre 
mai mult timp programului 
pot include în complex și 
unele exerciții din seria ante
rioară și să repete exercițiile 
și în timpul zilei. Astfel,, influ
ența binefăcătoare a mișcării 
va fi mai rapidă și mai inten
să.

Vă recomandăm să întăriți 
efectele pozitive ale gimnasti
cii zilnice, prin factorii natu
rali de călire. prin regim ali
mentar rațional, prin alte acti
vități sportive și prin cît mai 
mult timp petrecut in aer li
ber.

DE CE MODELISMUL E TRATAI 
(în multe cazuri) CA 0... CENUȘĂREASĂ ?

Savantul de mare renume 
care a fost acad. Horia Hulu
bei mărturisea într-un inter
viu, in legătură cu preocupă
rile sale din copilărie și tine
rețe : „Am practicat multă 
vreme modelismul. Acesta 
m-a deprins să gindesc rațio
nal, să muncesc științific și 
organizat”. Fără îndoială că 
„ucenicia” în cercurile de mo- 
delism a influențat orientarea 
pașilor viitorului savant spre 
lumea științei și tehnicii. Și 
acesta nu este un caz singular. 
Iuri Gagarin — primul cosmo
naut din lume, și Neil Arms
trong — omul care a pus cel 
dinții piciorul pe Selena, 
Henri Coandă — creatorul a- 
vionului cu reacție (1910), sau 
Iosif Șilimon — autorul pro
iectelor unui mare număr de 
planoare și avioane construite 
de industria noastră aeronau
tică în ultimii ani, ca și atîția 
alții, au făcut primii pași 
spre profesiile lor practicind 
modelismul.

Am notat aceste exemple 
considerindu-le drept cele mai 

convingătoare argumente în- 
tr-o pledoarie pentru răspîn- 
direa mai fermă și mai largă 
in rîndurile copiilor și tinere
tului a unei preocupări de o 
neprețuită valoare în forma
rea gustului pentru tehnică și 
dezvoltarea dragostei de mun
că, în cultivarea perseverenței 
și îndemînării, împletite cu 
mișcarea în aer liber. Copiii iu
besc acest sport. Drept dova
dă stă faptul că numărul ce
lor care îl practică se ridică 
— după evidența federației — 
la peste 60 000. Există multe 
secții și cercuri — pe lingă 
casele pionierilor și șoimilor 
patriei, casele tehnicii pentru 
tineret, în asociațiile sportive 
—, cu o activitate fructuoasă 
în care copiii participă la lecții 
de educație patriotică și teh
nică. Este apreciabil nu
mărul celor care de la activi
tatea de masă s-au ridicat la 
cea de performanță, realizînd 
succese de prestigiu, unele de 
valoare mondială. Din păcate, 
însă, este foarte mare numă
rul cazurilor în care activita
tea modblistică continuă să fie 
o cenușăreasă în marea fami
lie a sporturilor. Fără nici un 
fel de sprijin din partea or
ganelor cu atribuții, secțiile și 
cercurile respective ființează 
doar datorită pasiunii unor 
entuziaști care adună în jurul 
lor pe copiii îndrăgostiți de 
aripi. Este de subliniat, în 
acest sens, în primul rind, in
suficienta dotare tehnică a 
unor ateliere de modelism, 
lipsa unor materiale indispen
sabile chiar celor mai sim
ple construcții — baghete, 
placaj aviatic, cleiuri, scule 
etc. Aceasta pentru că aso

2) Din stind depărtat, cu 
mîinile pe șold. 1. Răsucirea 
trunchiului spre stînga, cu 
balansul brațului sting late
ral șl inspirație ; 2. Revenire 
cu expirație ; 3—4. Se repetă 
SDre dreapta.

3) Din stind pe genunchi cu 
mîinile pe șold : 1-2. Duce
rea piciorului sting lateral, 
cu îndoirea trunchiului spre 
stingă cu arcuire, brațul drept 
sus — inspirație ; 3-4. Reve
nire pe genunchi, cu mîinile 
pe șold — expirație ; 5—8. Se 
repetă spre dreapta.

4) Din așezat cu brațele 
înainte : 1—2. Ducerea brațe
lor lateral, cu inspirație ; 
3—4. Deoărtcrea picioarelor, 
cu îndoirea trunchiului înain
te. cu arcuire — expirație.

5) Din culcat pe spate, cu 
brațele întinse pe lingă corp : 
1—2 Ridicarea picioarelor în
tinse pînă la vertical ; 3—4. 
Coborirea picioarelor. Dupâ fiecare mișcare — o respirație profundă

6) Din stind, cu mîinile sprijinite pe un scaun : 1—2. îndoirea genunchilor șl 
expirație ; 3—4. Ridicarea în stind, cu baiensareo înapoi a piciorului Sting — 
inspirație ; 5-8. Se repetâ, cu balansarea piciorulu diepL

ciațiile pe lingă care activează 
nu sprijină modelismul prin 
fondurile prevăzute de lege. De 
pildă, unor secții nominalizate 
cum sînt C.F.R. Dej, Unirea 
Covasna, Aviniul Gheorgheni, 
Sanitarul Deva, Zimbrul Su
ceava, Cimentul Turda, Lumi
na Botoșani, Tricolorul Călă
rași. nu li s-a prevăzut — 
din fondurile U.G.S.R. — nici 
un ban pentru anul 1980! Și 
un alt exemplu: deși Hotărî- 
rea C.N.E.F.S. nr. 1453/1977 
precizează că consiliile jude
țene pentru educație fizică și 
sport au datoria să asigure 
îndeplinirea calendarului com- 
petițional, în anul care a tre
cut consiliile județene Alba, 
Brăila, Covasna, Dolj, Ialomi
ța, Mehedinți, Olt, Vrancea nu 
au prevăzut fonduri nici pen
tru etapele județene ale cam
pionatelor republicane. De 
multe ori în rapoartele și dă
rile de seamă sînt menționate 
doar titlurile și medaliile adu
se județelor de către mode- 
liști, dar nimic despre nevoile 
acestora.

Altă problemă, a cărei re
zolvare este de stringentă ne
cesitate. se referă la docu
mentația tehnică. Activitatea 
de masă, îndeosebi, nu se poa
te desfășura fără un minim 
de schițe și planuri după care 
copiii să construiască — pen
tru că pînă la concepția pro
prie este o cale lungă și grea. 
Or, federația de specialitate 
nu reușește să furnizeze sec
țiilor această documentare de 
strictă necesitate. De ce? Poa
te că ar fi timpul să se gă
sească atît cauzele, cît și mo
dalitatea de rezolvare a pro
blemei. Intr-o tot atît de ma
re suferință — privind baza 
materială și documentația teh
nică — se află și modelismul 
de performanță. O afirmare 
corespunzătoare pe arena in
ternațională a modelismului 
nostru nu se poate realiza cu 
improvizații sau cu materiale 
de înaltă tehnicitate... ptocurate 
de către sportivi cu prilejul 
unor competiții peste hotare.

S-a adăugat și faptul că se 
cere o mai mare preocupare 
pentru formarea cadrelor care 
să îndrume activitatea mode- 
listică — instructori, antrenori, 
arbitri — pentru procesul de 
selecție a tinerelor talente a- 
firmate în sportul de masă și 
orientarea lor spre performan
ță. Bogatul program de mani
festări înscrise sub genericul 
,.Daciadei“ oferă un bun pri
lej de îndeplinire a acestui 
deziderat.

Pe timpul iernii modelismul 
„trăiește" în atelierele de lu
cru. Este vremea muncii cre
atoare, a realizării „mașinilor 
minunate" cu care, în primă
vară, constructorii ies pe te
renurile de concurs. Este 
timpul cînd acest sport are 
cel mai mult nevoie de spri
jin. Se cere ca factorii cu atri
buții să îl considere, așa cum 
se precizează in documentele 
de partid, ca factor de educare' 
multilaterală a tineretului.

Viorel TONCEANU



PSIHOLOGIA SPORTIVĂ - FACTOR IMPORTANT
ÎN OBȚINEREA MARILOR PERFORMANȚE

Metodica și mijloacele folosite în pregăti
rea pentru marea performanță sportivă 
cunosc, asemenea tuturor domeniilor ac

tivității umane, o continuă perfecționare. Asis
tăm la o veritabilă avalanșe de recorduri, de 
performanțe socotite pină mai ieri ca fiind la 
limita posibilităților omenești. Rezultate cu care 
se cîștiga medalii la o ediție a Jocurilor Olim
pice nu mai sînt suficiente totdeauna pentru ob
ținerea calificării în finalele ediției următoare. 
Sportivi și echipe se afirmă adesea vertiginos în 
arena internațională, modificînd ierarhii de 
mult cunoscute. Toate aceste fenomene din via
ța sportivă a ultimilor ani își găsesc una din 
explicațiile majore în faptul că tot mai multe 
ramuri ale științei coboară în arena sportivă, 
devenind puternice instrumente de lucru in 
mina trio-ului antrenor-sportiv-medic. Una din
tre aceste științe este psihologia, a cărei inesti
mabilă utilitate rezidă in faptul că acționează,- 
după cum o arată și denumirea ei, asupra celui 
mai gingaș resort care propulsează performanța 
— psihicul sportivului. Motivația actului pregă
tirii, care solicită _ in condițiile concurenței ac
tuale — tot mai mari și mai îndelungi eforturi 
din partea sportivilor, dar mai cu seamă mo
bilizarea completă a acestora în concurs, ast
fel incit să poată aspira la marile performan
țe nu numai cu un bun potențial fizic, dar șl

principalul scop al

dată că sportivi cu 
moral excelent au

cu un psihic puternic, iotă 
psihologiei sportive.

Viața a demonstrat nu o 
o pregătire bună și cu un 
fost capabili de performanțe extraordinare, peste
orice așteptări. După cum s-au văzut și destule 
cazuri de sportivi excelent pregătiți la toți fac
torii? mai puțin la cel psihic, capotind tocmai 
pentru că le-a lipsit moralul robust, în stare să 
pună în valoare forța și calitățile tehnico-tac- 
tice însușite în procesul de pregătire. De obi
cei, aceștia ratează finalurile intilnirilor, chiar 
dacă au fost pînă atunci superiori.

Și în activitatea sportivă de performanță de 
la noi s-au făcut și se fac pași importanți pen
tru angrenarea psihologiei la pregătirea sporti
vilor, nelipsind exemplele pozitive, ca și cele 
negative.

Cum se rezolyă această cerință ? Cine, cind 
și cum o face ? Cum se asigură cadrul și con
dițiile necesare ? lată cîteva din problemele pe 
care ziarul „Sportul" le pune în dezbaterea fac
torilor interesați — cercetători, antrenori, sportivi, 
toți oamenii de specialitate — cu scopul 
mărturisit de a sprijini și pe această cale creș
terea performanțelor sportive românești, repre
zentarea demnă a patriei noasțre în arena in
ternațională.

Aveți cuvîntul!

CREDEM ÎN EFICIENTA PSIHOLOGIEI ÎN GENERAL 
ȘI A CELEI SPOREIVE ÎN SPECIAL

Din analiza 
și factorială) 
explică o performanță umană, 
în cazul de față cea sportivă, 
teoria domeniului și, cea mai 
recentă, a modelelor au des
prins nu numai un inventar 
de factori, de indicatori care o 
structurează, ci și o ierarhie 
a puterii lor de intervenție în 
determinarea dimensiunii ei. 
Factorul psihologic, poate tot 
atît de vechi ca și istoria a- 
cestui gen de realizare ome
nească, și-a păstrat constant lo
cul și potențialitatea sa în an
samblul și ambianța în care 
se prepară și se evidențiază 
performanța sportivă. Dar dacă 
nimeni (nici antrenorul, nici 
sportivul) pînă în ultima vre
me nu i-a contestat sensul și 
valoarea, tot mai mult i se 
contestă eficiența, mai cu 
seamă în momentul eșecului. 
Poate și 
cultatea 
sportive 
a sporit 
tent cu

• culației ei într-o lume care a 
înțeles tot mai bine și filozofia, 

~și rosturile practice ale spor
tului de performanță. Parado
xal, apariția imputărilor, a in
satisfacțiilor privind modalita
tea de intervenție a factorului 
psihologic în pregătirea spor
tivă este, așa cum arătam, re
lativ recentă, se producea toc
mai in clipa cînd el făcea cei 
mai sesizabili pași de a se 
apropia de realitatea antrena
mentului și concursului, pen
tru a le explica și intensifica 
efectele din punctul său de 
vedere. în aceste împreju
rări, DOSARUL PSIHOLOGIEI 
SPORTIVE nu mai poate fi 
aminat, deschiderea lui cu
rajoasă obligîndu-ne să-i ju
decăm rosturile, metodologia, 
organizarea, datoria și orienta
rea. Pentru acest motiv invi
tația la o dezbatere largă a 
tuturor profilurilor de specia
liști care înconjoară performan
ța sportivă este binevenită. O- 
pinia psihologului confruntată 
cu cea a antrenorului și spor
tivului, cu cea a pedagogului 
și administratorului sportiv, cu 
a biologului și sociologului 
cializați în acest domeniu, 
o cale pentru importante 
rificări.

Din punctul nostru de 
dere, reproșurile care se 
psihologiei sportive nu sînt 
loc formale, nu numai intero
gative și nici doar tempera
mentale. Tocmai că noi cre
dem tot mai intim, indubitabil, 
în faptul, dezvăluit deseori în 
toată gravitatea lui, că valoa
rea obiectivă, măsurabilă a u- 
nui sportiv se evidențiază in
complet sau pur și simplu este 
anulată în momentul competi
ției oficiale de mare responsa
bilitate datorită stărilor subiec
tive care reflectă neajunsurile 
antrenamentului cu conținut și 
psihologic. Exemplele, fără e- 
fort și fără catalogare rigu-

(care a devenit 
a datelor care

pentru faptul că difi- 
obținerii performanței 
de nivel internațional 
considerabil, concomi- 
creșterea valorii cir-

roasă, se observă ușor : penal- 
tyul ratat de Cămătaru la cum
păna jocului cu Borussia, ca și 
cel ratat de Constantin în neui
tatul joc din sferturile de fi
nală ale J.O. de la Tokio, cu 
cîștigătoarea turneului, echipa 
Ungariei, sînt tot atitea eșecuri 
explicate printr-o masivă inun
dație de emoții negative care 
duc neîndoios la o difuzare a 
atenției, concretizată, de regulă, 
printr-o blocare, o inhibare (de 
cele mai multe ori), cu efecte 
atît de distrugătoare asupra e- 
fectuării gestului motric al lo
virii balonului, automatizat pînă 
aproape de eliberarea de sub 
controlul cel 
conștiinței, al 
ne sînt în 
două jocuri 
reprezentativei 
tre în Țara
Franța, ambele pierdute în fi
nal, după o prestație bună de-a

mai detașat al 
veghei. Proaspete 
minte și cele 
de rugby ale 

țării noas- 
Galilor și in

lungul majorității duratei întîl- 
nirilor respective. A explica 
înfrîngerile prin scăderea ca
pacității fizice de joc este prea 
simplu și cu totul incomplet. 
Acest factor 'a constituit unul 
din atfi-urile principale ale 
rugbyului românesc. El nu s-a 
risipit doar ca o ceață tocmai 
în aceste jocuri care aveau o 
însemnătate, în primul rînd 
morala, cu totul aparte. Una 
din cauzele celor două eșecuri 
trebuie căutate și în afara re
sortului volițional, al disper
sării atenției, al oboselii ei, îm
povărate parcă de teama do- 
bindirii unei mari victorii. Tre
buie să o vrei de o manieră 
totală pentru a putea s-o ob
ții I Sau cazul valorosului lup
tător de greco-romane Gingă 
care, în decursul luptei pentru 
cucerirea titlului olimpic, de 
trei ori a condus-o, pentru ca 
in ultimele secunde s-o piardă, 
așa cum a mai făcut-o și la

C.M, din 1978, cînd în ultimele 
10 secunde a ratat titlul mon
dial. Exemplele sînt imens de 
multe, dar din fericire nu nu
mai din sfera cedărilor și în- 
frîngerilor. Modul în care e- 
chipa de gimnastică feminină a 
României a reușit să cîștige 
titlul mondial in luna decem
brie 1979 in S.U.A., în urma 
accidentării în timpul con
cursului a acestei sportive u- 
nice care este Nadia Comăneci 
și apoi să evolueze în absența 
ei de o manieră excepțională 
în . tot restul concursului, nu 
reprezintă efectul doar al unei 
pregătiri fizice și tehnice re
marcabile, ci și al unei stări 
interioare de echilibru, de to
tală stăpinire de sine. Resortul 
lor volițional puternic le-a în
găduit să-și exprime în toată 
plenitudinea bogăția structu
rilor tehnice, care mai ales în 
gimnastică sînt atit de labile, 
ținînd seama de viteza exe
cuțiilor, de spațiile înguste pe 
care se acționează, de momen
tele de negare a gravitației, de 
scurtimea duratei exercițiului. 
Prin urmare, labilitatea și adec
varea tehnico-tactică, valorile 
de judecată, anticipația rezo
nabilă, sesizarea esențialului, 
reprezentarea rapidă și fecundă 
a ceea ce urmează, memoriza
rea actelor proprii și ale par
tenerului de concurs, toată ga
ma emoțiilor trăite pînă la li
mitele lor, puterea de a relua 
întrecerea din momentele cele 
mai joase ale înfrîngerii ce se 
prefigurează și a dobîndi to
tuși în cele din urmă victoria 
reprezintă sfera de acțiune a 
personalității umane sportive, 
pe care în primul rînd 
logia o tratează și o 
nește. Iată de ce nu-i 
nega sensul și nici s-o 
părtăm, sub abuzarea

psiho- 
stăpî- 
putem 
înde-

. . con
tinuă a ineficienței sale cronice.

Interesant ce ne va dezvălui 
dezbaterea pe care o propu
nem, de fapt solicitată de către 
conducerea C.N.E.F.S. : unde 
greșește psihologia sportivă sau 
unde și cînd nu este ea aju
tată să-și evidențieze întreg 
potențialul de care dispune ?

în modul în care este orga
nizată ? în raporturile de cele 
mai multe ori indirecte pe care 
psihologul le are cu sportivul ? 
Din metodologia lui costisitoare 
din punct de vedere al timpu
lui pe care sportivul și antre
norul nu sînt dispuși să-l ce
deze (explicabil, în bună mă
sură) altora ? Din durata și 
lungă, și incertă a tratamentu-

lui psihologic, pe care rareori 
sportivul îl asimilează, crede 
în el și-l urmează cu aceeași 
stăruință, dorința repetării a- 
cestor cantități imense de exer
ciții, la intensități extrem de 
costisitoare pentru organismul 
său ? Din faptul că mijloacele 
psihologiei sportive, diferen
țiate pe ramuri de sport, spre 
deosebire de ceilalți factori ai 
antrenamentului (fizic, tehnic 
și tactic), sînt nuține, insufi
cient de verifier sau standar
dizate ? Din lips„ de înțelegere 
rafinată și a sportivului, și a 
antrenorului că exercițiul psi
hic reclamă aceleași legi (dacă 
nu cumva mai aspre) care gu
vernează perfecționarea în plan 
motric ? Nu cumva lipsa de 
omogenitate temperamentală, 
caracterială și chiar intelectuală 
reprezintă alt traseu de obsta
cole ale pregătirii psihologice ? 
Suportă antrenorul un alt spe
cialist în grupul de conducere 
a unui lot, a cărui răspundere 
în principal se așează pe u- 
merii săi ? Antrenorul, care 
este în primul rînd un peda
gog, poate să preia informația 
și soluția psihologului șl s-o 
transpună el în fapt, ținînd 
seama de contactul său atit de 
direct și continuu cu sporti
vul ? Acceptînd această teză, 
pe care și teoria și practica o 
aleg din totalul celorlalte, nu 
mărim sfera laturii educative a 
antrenamentului, în general ig
norată sau lăsată pe plan se
cund sau amînată, echilibrînd 
pe cea instructivă și imprimînd 
astfel unui proces care se do
rește unitar un efect global, 

de concurs a 
Poate această 
stimularea sfe- 
emoționale și 

personalității 
de temelie a

adică valoarea 
unui sportiv? 
cale să ducă la 
rei voliționale, 
intelectuale a 
sportive, piatră _ ______ _
oricărei performanțe, și înalte, 
și stăruitoare ?

Acestor întrebări și altora le 
lipsesc, deocamdată, răspunsu
rile cele mai clare. Participind 
la această dezbatere, avem însă 
convingerea că ele se vor găsi, 
pentru că noi credem nestră
mutat în rosturile psihologiei 
in general și ale celei spor
tive în particular și în faptul 
că știința domeniului, structu
rile organizatorice, dorința oa
menilor de a fi utili
un 
de

potențial nesecat 
fapte.

reprezintă 
de idei și

Conf. dr. ALEXE
directorul Centrului de cercetări 

al C.N.E.F.S.

NICU

implicații CULISELE PREGĂTIRII PSIHOLOGICE*
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ială ■ 
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vc- 
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Timid, ce-i drept, dar lăuda
bil, mulți dintre tehnicienii 
noștri încep să reconsidere un 
factor al pregătirii sportive, 
neglijat adeseori și care con
stituie, în fond, motorul între
gii activități : factorul psihic.

Departe de mine gîndul de 
a teoretiza această problemă, a 
cărei abordare, de cele mai 
multe ori, ne înspăimîntă (poa
te și din cauza hainei sale, a 
cărei stofă, adesea ternă, este 
croită prea strimt). Deși, cine 
poate contesta că, fără a ti 
beneficiat de aportul unui spe
cialist în materie — evident 
necesar — acel factotum care 
este antrenorul, avînd o factu
ră polivalentă, rezolvă subtile
le aspecte ale „sferei psiholo
gice" cu mijloace simple, di
recte, cîtuși de puțin lipsite de 
eficacitate. Despre aceasta 
vreau să amintesc în continu
are.

Este un lucru știut că, în 
această direcție, rețete nu se 
pot da. Dar un schimb de opi
nii este neapărat necesar, cu 
atît mai mult cu cît majorita
tea cărților sportive (cu mici 
excepții) tratează capitolul pre
gătirii psihologice sumar, în_ 
general, iar uneori atît de e- 
sențializat, îneît nu o dală în
cercăm senzația șocantă că ne 
aflăm în fața unei opere de artă 
modernă pentru care nu am fost 
pregătiți suficient și, deci, ne 
este greu s-o explicăm.

Chestionați în această pro
blemă, doi antrenori celebri, H. 
Gorlitz și H. Bonnet, care i-au 
pregătit pe campionii olimpici 
Klaus Dibiassi la sărituri în 
apă și, respectiv, pe Jean Clau
de Killy la schi, foloseau un 
limbaj comun, asemănător, ui
mitor de simplu și de direct. 
Experiența nu mai puțin cu-

noscuților N. Nedef, I. Soter, 
I. Corneanu, R. Huțan sau a 
Liei Manoliu, Iolandei Balaș, 
Măriei Alexandru, pe cît de 
bogată, pe atît de interesantă, 
ne este, mai ales, atît de apro
piată... Așadar ?

Citeam cu interes lucrarea 
profesorului N. Petrescu inti
tulată „Carte pentru fotbaliștii 
de mîine". Afirmația că „secre
tul pregătirii psihologice con
stă în a limpezi creierul și ini
ma jucătorilor, a-i descărca de 
complexe și a le da un impuls 
maxim pentru competiție" mi 
s-a părut plină de semnificații. 
Vorbind despre încălzirea îna
inte de meci, el recurge la un 
citat din volumul lui Jacques 
Ferran, „Fotbalul, aventura oa
menilor". Era vorba despre o 
încălzire „ă la Herrera", sau 
despre sensul unui șoc fizic și 
psihic.

Totul se petrecea în vestia
rul echipei C. F. Barcelona O 
sală specială, 
pătrată, servea 
încălzire. Acolo, 
mătății de oră 
intrarea pe teren, unde urma 
să întîlnească Ț.D.N.A. Sofia, 
jucătorii catalani, sub comanda 
lui Helenio Herrera, își făceau 
Obișnuita încălzire, din care nu 
lipseau sprinturile, exercițiile 
de suplețe, mișcările executate 
în ritm vioi. Fără să-i slăbeas
că o clipă din ochi, Herrera 
accelera progresiv ritmul pen
tru ca, în final, intensitatea lui 
să devină aproape insuportabi
lă. A urmat o secvență indi
viduală de lucru cu balonul, în 
care Herrera îl solicita la ma
ximum pe fiecare jucător. Ja
cques Ferran povestește că ju
cătorul se arunca pur și sim
plu asupra balonului, de parcă 
ar fi vrut să-1 muște sau să-l

transcen- 
a învin-

absolut goală, 
drept loc de 
în timpul ju- 
care preceda

sfărîme, cu un fel de furie 
asociată unui strigăt. Tonul 
urca progresiv, gestica era pre
cipitată, ca într-un dans sălba
tic. Din cînd în cînd, Herrera 
ii exalta cu cîteva fraze seci : 
„Veți juca o partidă 
dentală, totul pentru 
ge...“

După o odihnă de circa 10 
minute, timp în care fotbaliștii 
au făcut duș și și-au pregătit 
echipamentul, a început partea 
cea mai stranie a pregătirii. 
Aflat în mijlocul jucătorilor 
săi, Herrera schimba în joacă 
mingi cu fiecare, punîndu-le 
întrebări, privindu-i drept in 
ochi : „Ce crezi despre meei?“. 
„De ce vom cîștiga ?“. „Cum 
veți juca ?“ etc. etc. Și fieca
re jucător interogat răspundea 
cu vioiciurte, cu aceeași frene
tică hotărâre, ca și cum era în 
joc soarta meciului : „Vom cîș
tiga pentru că vrem să cîști- 
găm“ ; „Este una din cele mai 
bune echipe din lume, de a- 
ceea vom cîștiga" etc. Au ur
mat cîteva sprinturi dezlănțui
te, cheltuiala fizică îmbinîn- 
du-se cu surescitarea psihică. 
Apoi, la un semnal al lui Her
rera, jucătorii se precipită, doi 
cîte doi, se privesc, se îmbră
țișează și se 
Este lesne de 
ral au intrat 
fotbaliști.

Cu prilejul 
nice de lupte desfășurate cu 
cîțiva ani în urmă la Constan
ța, trecătorii ocazionali prin 
fața hotelului „Continental" se 
opreau uimiți pentru ca ime
diat să se molipsea'scă de o vo
ioșie ieșită din comun, la ve
derea jocurilor puerile pe care 
le practicau luptătorii turci, 
alături de conducătorii și an
trenorii lor, cu puțin timp ina-

îmbărbătează... 
înțeles cu 
pe teren

Jocurilor

ce mo-
acești

Balca-

intea competiției. Oameni în 
toată firea reveneau la copilă
rie pentru cîteva minute, prac
ticed niște jocuri dinamice de 
o inocență răpitoare : „curelu
șa", „șoarecele și pisica”, „fură 
batista" etc. Cită dezinvoltură, 
voioșie și entuziasm se dega
jau, descătușînd sportivii de 
tensiunea care precede de obi
cei intrarea în concurs.

în 1964, la startul probei de 
bob 4 persoane din cadrul 
Jocurilor Olimpice de iarnă, un 
echipaj canadian făcea „notă 
discordantă" în atmosfera apă
sătoare care domnea înainte de 
cursă, reținînd atenția tuturor. 
El avea să devină campion o- 
limpic. Asistam la o încălzire 
cu totul originală și surprinză
toare în care sportivii, în pe
rechi, efectuau mișcări ușoare, 
uneori cu caracter de joacă, în
tr-un ritm vioi, asociate cu ex
clamații, glume și cuvinte de 
îmbărbătare, creînd o atmosfe
ră optimistă, plină de încrede
re și vioiciune. în final, îm
brățișări și asigurări de succes. 
Startul propriu-zis se dădea pe 
fondul sonor al unor strigăte 
și exclamații înflăcărate ale în
soțitorilor și simpatizanților lor. 
Ce semnificație puteau avea 
toate acestea decît încrederea 
reciprocă, voința, hotărîrea de 
a învinge, mobilizarea tuturor 
resurselor fizice și morale ? Ac
țiuni simple, spontane uneori, 
pline de tîlc...

Prof. ION MATEI
•) Din cartea recent apărută, 

„ÎNSEMNĂRI DIN LUMEA SPOR
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Hocheiștii noștri înaintea „Olimpiadei albe** Da la insuccesele In C.E., la performante notabile in turneele de

DORINȚA DE AFIRMARE, ÎN COMPANIA 
UNOR ECHIPE DIN ELITA MONDIALĂ

REPREZENTATIVELE NOASTR
PE FĂGAȘUL ASIMILĂRII

Am intrat în februarie... Se apropie primele starturi olimpice 
ale iui 1980.

în decorul de iarnă viguroasă, cu ninsori abundente (m»?dia a- 
nuaiă : 330 cm de zăpadă) al micuței localități montane Lake Placid 
(doar 3000 de locuitori !), de la poalele munților Adirondack, do
minați de virful de 1483 m Whi.eface, printre cei 1700 de primi 
„olimpionikoni» ai anului se vor găsi și 35 de sportivi din România.

Ei vor coborî vertiginos în boburi și sănii pe „jgheaburile de 
giieață“ de la Van Hoevenberg, vor aluneca pe patine pe ovalul 
lucitor „James Siefield", amenajat în centrul stațiunii și își vor 
măsura forțele cu cele mai pulernice echipe de hochei din lume, 
la Olympic Arena și la Field House.

In numerele trecute ale ziarului nostru vi i-am prezentat pe te
merarii boberi (singurii care, pină acum, au adus României o 
medalie olimpică la îhtrecerile de iarnă) și p-3 cei trei emisari ai 
patinajului viteză, ramură sportivă aflată — la noi — La prima sa 
Învestitură olimpică.

Azi, cîteva cuvinte despre hocheiștî.
Din cei peste 30 de jucători 

care, pe parcursul sezonului, au 
intrat în \ederile antrenorului 
principal Ștefan Ionescu și ale 
secundului său Ion Tiron, au 
fost selecționați 20. Dacă parcur
gem lista constatăm că numele 
lor sînt cam aceleași cu cele din 
lotul aliniat la startul grupei B a 
campionatulu. mondial, disputat 
anul trecut la Galați și in urma 
căruia (cLasindu-se pe locul 3) 
echipa României a obținut cali
ficarea pentru Olimpiadă.

Cei doi portari ai lotului sînt 
Valerian Netedu (27 ani, clubul 
Steaua) și Gheorghe Huțan (26. 
Dinamo), dealtfel, aproape fără 
contracandidați în acest sezon. 
Prima linie de fundași va fi al
cătuită din Istvan Gall si Elod 
Antal (ambii de la S.C. Miercurea 
duc ; omogenitate și ca virstă : 
25 de anJ. George Justinian (26. 
Steaua) si Doru Moroșan (27. 
Dinamo) alcătuiesc un al doilea 
cudIu. în timp ce următoarea 
garnitură de fundași, care s-a 
impus în ultima vreme, cuprinde 
doi jucători tineri (ei n-au făcut 
parte din lot la C.M. de anul 
trecut) ; Ion Berdilă (22, Dunărea 
Galați) și Istvan Antal (22. Sport 
Club Miercurea duc). Cel mai 
tinăr component al lotului este 
Mihai Popescu (Steaua), de 20 
de ani, care poate fi folosit în 
diverse combinații de perechi de

Ceilalți cinci atacanți. cocnpo- 
nenți ai unei a treia linii și re
zerve apte de a se intercala, la 
nevoie, lntr-o formulă sau alta 
sînt : Alexandru Hălăucă (23). 
Traian Cazacu (22). Constantin 
Nistor (26) Adrian Olenici (24) — 
toți de la clubul Steaua — și

C.H.Z. Litvinov, turneul în țările 
scandinave (cînd s-a obținut o 
victorie, la Oslo, împotriva Nor
vegiei, parteneră de £rupă olim
pică la Lake Placid), jocurile cu 
S.K. Urițki Kazan și, în fine, „Cu
pa Federației*4. La Galați.

Antrenorul Ștefan Ionescu a- 
preciază că echipa este în progres 
față de anul trecut, mai ales sub 
aspectul pregătirii fizice și al or
ganizării jocului, că team-ul nos
tru reprezentativ are o bună 
capacitate de luptă, că se va 
strădui să obțină rezultate dt 
mai frumoase.

Trebuie să subliniem însă că în
trecerea care începe la 12 februa
rie va fi — prin schimbarea for
mulei de disputare — mai grea 
decît cea de la Innsbruck, de 
acum patru ani, cînd România 
a ocupat locul 7 în clasamentul 
general, deoarece s-a clasat pe 
primul loc în grupa B. Acum, 
nemaiexistînd o asemenea grupă, 
ne intrecem în „grupa albastră*4

Fază din meciul Selecționata olimpică a României — S. K. Urițki 
Kazan, disputat la București și cîștigat de hocheiștii români cu 6—4.

Primele noastre linii de atac 
provin de la clubul Dinamo : 
una mai experimentată, cu o reală 
omogenitate, căpătată de-a lun
gul a numeroase competiții, com
pusă din Marian Costea (2fi). 
Doru Tureanu, căpitan al echipei 
naționale (26) și Dumitru Axinte 
(28), alta mai tînără alcătuită din 
centrul Laszlo Solyom (25) și — 
ca aripi — frații Beta și Zoltan 
Naghj (23 și, respectiv, 25 de ani).

Marian Pîsăru (26. Dinamo).
Cum s-au pregătit hocheiștii se 

știe, în generat din relatările a- 
părute in ziarul nostru. După 
perioada de acțiuni în timpul 
verii (care a cuprins și partici
parea la ..Cupa Wurmberg*4. în 
R.F.G.), a urmat Cupa „Sovietski 
Spori*, la Riga. în septembrie. 
Apoi, antrenamente și participa
rea la campionat, în țâră, me
ciurile cu echipa cehoslovacă

ÎN 1980, ALTE PREMIERE 
PENTRU RUGBYUL ROMÂNESC

Dialog cu antrenorul federal Valcriu Irimcscu

cu 4 echipe de grupa A (Ceho
slovacia. Suedia S.U.A., R. F. 
Germania). ceea ce face deose
bit de dificilă repetarea clasării 
din 1976. Dealtfel, nu se alcătuieș
te clasament decît pentru 6 
locuri. 1a care concură — bine
înțeles — și formații de mare va
loare din cealaltă serie. ca 
U.R.S.S., Canada, Finlanda, 
Polonia.

Să sperăm însă că. în ciuda di
ficultăților competiției olimpice, 
jucătorii noștri vor face tot ce le 
va sta în puteri pentru o com
portare cit mai bună, pentru a 
reveni — după contactul cu e- 
chipe de mina lntîi în hocheiul 
mondial — cu foloase tehnico- 
tactice Importante, pentru viitoa
rele progrese valorice ale echi
pei naționale, ale hocheiului 
nostru.

Radu URZICEANU

La intervad de numai trei luni, 
voleiul românesc s-a prezentat 
în arena internațională la două 
importante competiții : campiona
tele europene din Franța și tur
neele de calificare pentru Jocu
rile Olimpice, în două situații cu 
totul diferite. în timp ce la în
trecerile continentale reprezentati
va masculină eșua în grupă în 
încercarea de a se ------
turneul final al elitei, 
minină obținea doar 
victorie, la limită. în 
nai pentru locurile 1—6, la „ca
lificările olimpice** din Bulgaria 
băieții noștri terminau neînvinși 
lntr-o grupă aproape egală c?a 
tărie cu turneul final al celor 
mai bune echipe din Europa, a- 
sigurindu-și astfel dreptul de par
ticipare la Olimpia
dă. iar fetele pro
duceau marea sur
priză a competiției 
de la Pazardjik, o- 
cupînd primul loc 
și învingind forma
ții redutabile, cum 
sînt oele ale R.P.D.
Coreene, Ungariei 
(la C.E.. în fața a- 
celeiași echipe, pier
deau în trei seturi!) 
sau Braziliei... în 

din
care 

băieți 
iar cea

ea lifte a în 
iar cea fe- 
o singură 
turneul fi

at unei încoace, orice întrerupere 
de contact, nejustificată, cu vole
iul de înaltă clasă.

Dar să ne întoarcem la ceea 
ce a însemnat... insuccesul de la 
„europene**. Cel mai prețios cîș- 
tig l-au constituit, fără îndoială, 
constatările privind selecția și 
stilul de joc axat pe viteza în 
acțiunile de atac. Prof ițind și de 
faptul că de data aceasta actuiala 
conducere a federației nu a mai 
schimbat colectivele tehnice (cum 
de regulă, se intim p La după in
succese), triou-rile de antrenori 
au avut posibilitatea să acționeze 
In spiritul celor învățate la C.E., 
adică să pornească în selecție și 
pregătire oe căile cele mai direc
te spre succes. Astfel, la ambele 
echipe aveam să Constatăm o

xecuțid 
tovan I 
acest I 
în afa] 
AceastJ 
orice jl 
ne deq 
și dori 
cerinței 
J.O. dl 
chiar a 
nevoie | 
mai trl 
tet mal 
lari nd 
la J.ol 
nu ? -I

O aid 
diferite 
C.E. șil 
lificarel

• Lecția C.E. a determinat reorientâri priviJ 

selecția, pregătirea și stilul de joc • Viteza pn 
ferata forței © Preocupări pentru tehnica • M 
ciuri de verificare pentru intrarea la timp în ford

Braziliei...
C.E.

La 
de
T, __ __
putini mal sperau la

ta onrulHiHe mal 
grele impuse de turneele de cali
ficare per.tru J.O. — a unor per
formanțe valoroase, care să dea 
dreptul echipelor noastre să se 
alinieze la startul Olimpiadei ’W. 
și. totuși, ceea ce părea atlt de 
greu, aproape imposibil, s-a pe
trecut. spre satisfacția numeroși
lor iubitori al acestui sport. Ce 
a determinat această cotitură ra
pidă și spectaculoasă ta compor
tarea echipelor de volei ale Ro
mâniei T

Nu greșim dacă aducem ca 
primă motivație a acestei schim
bări in bine chiar participarea la 
campionatele europene, ale că
ror învățăminte au slujit mult 
tehnicienilor ambelor formații In 
reconsiderarea concepției de joc 
șl. deci, ta abordarea de pe alte 
poziții a procesului de pregătire. 
Vi se va părea poate o explici
te pur speculativă, poate fac 
Dar, nu trebuie să uităm că vo
leiul nostru nu a avut de câștigat 
de oe urma unor absențe de la 
mari competiții, unde de obicei 
se exprimă concret șl. valens- 
nolens. se desconspiră, gtadlrea 
creatoare a tehnicienilor din vo
leiul mor.dial. Șl unde se Învață 
(chiar pierzlnd) noul. Acum 12 
ani am considerat nefirească ne- 
partlclparea echipei noastre mas
culine la J.O. din Mexic ținînd sea
mă, mal ales de consecințele absen
ței de la competiția internațională 
cea mal bogată ta Înnoiri. Șl de

urma 
toamnă, 
echipa 
pe locul 
Jocul 5, 
realizarea

preocupare deosebită pentru spo
rirea vitezei de acțiune și de exe
cuție. La lotul feminin acest lu
cru l-am observat — și antreno
rii aveau să-1 confirme — în tre
cerea în prim plan a combinații
lor de atac din pase întinse pe 
fileu (surprinzătoare și eficiente), 
precum și canalizarea unor tră
gătoare de bază spre atacurile 
din pasă „în urcare**. Sînt 
entări care au contribuit, 
bună seamă, substanțial la 
cesul de la Pazardjik.

Timpul scurt dintre cele 
momente comparate ale voleiului 
nostru actual la nivel de repre
zentative nu a permis modific 
structurale de proporții, dar cele 
efectuate s-au dovedit de bun 
augur pentru concretizarea noi
lor orientări. Multă lume nu a 
împărtășit hotărârea antrenorilor 
echipei masculine de a renunța 
la serviciile unor jucători de va
loare recunoscută, cum sînt di- 
namoviștii Mircea Tutovan și 
Marian Păușescu. Dar decizia 
curajoasă a tehnicienilor era 
luată tocmai în spiritul ideii rea
lizării unui joc mal rapid, din 
convingerea că acțiunile de atac 
axate pe pasele înalte (normale) 
au mai mici șanse de reușită, 
eficiență mai redusă. Și dacă de
butantul Stoian (mai scund decît 
Tutovan cu 4 cm și. firește, fără 
experiența acestuia In mari com
petiții) s-a numărat printre cei 
mai valoroși jucători români la 
turneul de Calificare, aceasta re 
datorează atît bagajului său teh
nic complex, cit și vitezei de e-
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— Cum ați caracteriza, to
varășe Valeriu Irimescu, anul 
competitions] 1980 ? Desigur, 
din punctul de vedere al an
trenorului nostru federal...

— Si acest an va marca 
cîteva premiere. O puternică 
selecționată irlandeză se va a- 
fla in primăvară la noi in tară 
prefațînd turneul reprezentati
vei României, din toamnă, in 
Irlanda. Acest nou drum peste 
Canalul Minecii ar putea con
duce și la cucerirea altui „bas
tion" al rugbyului britanic, des
pre care vom vorbi insă la 
timpul potrivit, programul tur
neului autumnal fiind, deo
camdată, in stadiu de proiect. 
Ceea ce se știe sigur este că 
vom intilni, intr-un test final, 
XV-le irlandez. Inedită va fi 
și prezența reprezentativei se
cunde a tării în unele partide 
oficiale.

— Primii care vor ieși la 
rampă vor fi — simbolic, parcă 
— juniorii.

— ^Speranțele" se vor alinia, 
între 30 martie și 5 aprilie, 
la competiția juvenilă continen
tală. programată de această 
dată la Tunis. Participarea la 
„Cupa F.I.R.A." va fi prece
dată, după toate probabilitățile, 
de două meciuri de verificare 
cu selecționata similară a Po
loniei, aflată din nou printre 
competitoare după o absență 
de cițiva ani, in urma hotă- 
ririi forului internațional: ță
rile care au echipe in prima 
grupă a C.E. sînt obligate să-și 
trimită reprezentanta și in în
trecerea juniorilor. In ceea ce 
ne privește, la Tunis ne propu
nem recucerirea unor poziții 
pierdute in vremea din urmă 
și datorită unei formule ne
drepte de disputare a compe
tiției.

— Ce va urma ?
— La 13 aprilie, meciul cu 

Italia al primei reprezentative, 
un meci care trebuie să fie al 
revanșelor, judecind, desigur, 
numai prin prisma evoluțiilor 
pe terenul propriu al peninsu
larilor ; la București ultimele 
rezultate fiind categoric de par
tea noastră. In ultima zi a lui 
aprilie — miercuri 30 — e

chipa B va intilni, la Con
stanța, naționala Marocului. La 
3 și 7 mai vom lua un prim 
contact cu rugbyul irlandez, va
loroasa selecționată Leinster 
jucînd mai intii cu echipa A, 
apoi cu reprezentativa secundă. 
în fine, la 11 mai susținem 
ultima confruntare din actuala 
ediție a competiției continen
tale (desigur, cu prima echipă), 
in compania XV-lui U.R.S.S., 
surpriza sezonului precedent.

— Iată — deci— o nouă 
„premieră" : evoluția rugbyști- 
lor sovietici la București. Să 
trecem însă la cealaltă jumă
tate a anului...

— Calendarul nu este incă 
definitivat. Despre datele nou
lui turneu britanic vă voi in
forma curind, in schimb parti
dele din viitoarea ediție a 
C.E. le vom afla abia la Con
gresul F.I.R.A., din 29 mai — 
1 iunie. Ele vor fi, mai mult 
ca sigur, cele cu Franța — vom 
propune, in calitate de gazde, 
luna noiembrie — și cu Po
lonia, unde intenționăm să de
plasăm reprezentativa secundă.

— Ce jucători veți folosi ? 
Ne puteți da citeva nume de 
viitori internaționali ?

— Ar fi prematur! Nucleul 
selecționabililor va fi același, 
dar nu sînt excluse noutățile. 
Notați, in schimb, altceva: 
printr-o hotărire a Biroului fe
deral, la meciurile din campio
natul primei divizii antrenorii 
vor sta în tribune (așa cum se 
intimplă la jocurile internațio
nale oficiale). Vrem să formăm 
in acest mod, adevirați căpi
tani de echipă, de care au cam 
dus lipsă, in ultimul timp, lo
turile naționale. Adică jucători 
cu personalitate, cu inițiativă, 
acceptați de întreaga echipă, 
nu simpli purtători de bande
rolă uitindu-se tot meciul in 
ochii antrenorului, in căutare 
de soluții. Este imperativul 
pentru asigurarea unei disci
pline riguroase, premisa rug
byului de bună calitate pe 
care-l dorim la toate nivelu
rile, in primul rînd in partidele 
de campionat.

Geo RAEȚCHI

GIMNAȘTII PRIVESC CU ÎNCREDERE Șl 01
APROPIATA „SESIUNE DE

La sala de la „23 August11, antrenamente 
mobilizare pentru îndeplinirea obiectivelor

EXAMENE
intense,

pe antr
propuse

„Miuța** la care asistăm, ar
doarea șl abilitatea cu care cele 
două „echipe*4 tși dispută mingea, 
precizia „șuturiLor44 la poartă, 
frumusețea fazelor pe care le 
creează competitorii pe covorul 
verde al sălii nu lasă în nici un 
fel să se întrevadă că este vorba 
de lotul reprezentativ masculin 
de gimnastică, la primele minute 
ale unui nou antrenament... Dar, 
curind îi descoperim în plină 
dispută pe medaliatul eu argint 
de ta campionatele mondiale de 
la Fort Worth, Dan Grecu, pe 
ceilalți componenți ai echipe: 
noastre — Nicolae Oprescu, Ion 
Checicheș, Kurt Szilier, Aurelian 
Georgescu.

Participăm. îr.tr-ade*.ăr. la pri
mele momente ale unui nou an
trenament al gimnaștiior noștri 
fruntași, antrenament care, de 
regulă, la dorința sportivilor și 
spre marea lor satisfacție, Începe 
cu acea ..miuță*4 pe care am a- 
mintit-o, foarte necesară — după 
cum ne spune antrenorul Vacile 
Coșariu — pentru acomodarea 
organismului cu efortul. pentru 
încălzirea dinaintea ședinței de 
pregătire propriu-zise. După 23 
de minute intră in acțiune an
trenorul Coșariu. care coordonea
ză un program speria! de exer
ciții specifice fiecârei părți a 
'orpuluL se trece anoi la iri 
re șL în final, se anunță că an
trenamentul la aparate poate 
începe. Pe „ateliere de lucru44, 
conduse -de specialiștii desemnați 
să coordoneze pregătirile lotului 
nostru masculin, sala de gimnas
tică de la Complexul ..23 Au
gust*4 din Capitală capătă parcă 
mal multă viață. în toate colțu
rile. la toate aparatele, vezi gru
puri de sportivi care execută 
mișcări specifice binecunoscute 
sau încearcă elemente și com
binații noi, ce urmează să fie 
incluse tn.tr-un viitor apropiat tn 
noile exerciții ale gimnaștilor 
noștri fruntași.

Dan Grecu, „veteranul*4 lotului, 
un pilduitor exemplu pentru toți 
colegii săi, asistat de băiețelul 

său Bogdan, pare să acorde cea 
mai mare atenție unei mișcări 
nod la paralele, aparat ta oare 
multiplul nostru campion dorește 
de mai mulțl ani să obțină con
sacrarea internațională. El re
petă de zecd de ori mișcarea 
nouă pe care-și propune s-o pre
zinte In viitoarele concursuri o-

Componenți ai lotului masculin 
ficiale si pare destul de mulțu
mit de stadiul la care a ai uns. 
Grupul cel mai numeros de • 
sportivi se află la calul pentru 
sărituri. Noile prevederi ale Fe
derației internaționale de gimnas
tică, cu exigențe sporite atit 
pentru înălțimea cît și pentru lun
gimea viitoarelor sărituri, preo
cupă in mod deosebit pe toți 
component!! lotului, care par ho
tărî! i ca încă de la primele în
treceri ale anului să se poată 
încadra în prevederile stabilite. 
Aurelian Georgescu, Kurt Szilier, 
Radu Branea, Romulus Bucuroiu 

exersează cu migală noile miș
cări, măsoară de fiecare dată cu 
rigurozitate înălțimea săriturilor 
șl, mal ales, lungimea lor, stabi
lită acum cu un metru mai mult 
decît In precedentul cod de 
punctaj. Ion Checicheș, Gabriel 
Popescu, Mihai Borș, Nicolae 
Oprescu șl mai tînărul lor co-leg

de gimnastică in plin efort
Octavian lonașiu, proaspăt pro
movat în „lotul mare“, sînt pro
gramați in „primul schimb" la 
inele.

Timp de mai bine de 3 ore, 
sub supravegherea colectivului de 
tehnicieni,' gimna$tii din lotul 
reprezentativ execută un pro
gram complex de pregătire, în 
concordantă cu obiectivele majo
re care se află în fața echipei 
reprezentative pentru 1980.

Dan Grecu, căruia i-am apre
ciat cu deosebire poftă de lucru 
și conștiinciozitatea cu care a 
executat exercițiile stabilite pen-
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0. Din asiul a 970 pînă in 1980

CE REPREZINTĂ ATLETISMUL ROMÂNESC 
ÎNTR-UN DECENIU DE PERFORMANȚE?

© Fetele se mențin în plutonul fruntaș, dar numărul marilor performere 
a scăzut ® Băieții trebuie să iuțească pasul, pentru a intra cu adevărat 
în circuitul mondial ® Slăbiciunile cronice apasă, în continuare, pe ni
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orice comentarii.Dincolo 
atletismul 
cifrelor, 
direct în 
te cu cronometrul 
pot fi. 
veni 
O simplă cifră 
calitățile 
de pregătire, munca efectuată, 
toate aspectele de ordin teh
nic, tactic sau de altă natură.

Pornind de la aceste consi
derente. rînduri'le de mal jos 
și tabelele alăturate își propun 
să vă ofere o imagine — rea
lă — a stadiului de dezvoltare 
a atletismului românesc, un 
traseu al evoluției lui în ulti
mul deceniu. Am ales ca in
strumente de lucru valoarea 
performanțelor maxime, a re
cordurilor naționale, iar ca 
termen de comparație nivelul 
de dezvoltare a atletismului 
mondial, exprimat în recordu
rile lumii. Așadar, ce însemna 
atletismul românesc în lume la 
începutul deceniului recent în
cheiat și ce reprezintă acum, 
la intrarea într-o nouă decadă? 
De unde am pornit și unde 

de
rămîne un sport al 
Valorile, exprimate 
performanțe mășura- 

și ruleta, 
comparate ușor, eloc- 

și fără teama de a greși, 
înglobează și 

naturale, și nivelul

MU

Eva Zorgo-Raduly poate aduce recordul românesc aproape de cel 
mondial la aruncarea suliței
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sintem ? Am progresat, — cît? 
—, am regresat ? Este atletis
mul nostru mai competitiv la 
începutul lui 1980 decît la în
ceputul lui 1970 ?

S-ar putea face observația 
că, folosind drept termeni de 
comparație recordurile. avem 
in vedere valoarea exponenția
lă a stadiului de dezvoltare și 
nu pe cea globală, de ansam
blu (o medie a primelor 10 
sau 20 de performanțe fiind 
mai elocventă în această direc
ție). Să recunoaștem însă că 
sintem interesați în primul 
rînd tocmai de valoarea vîrfu- 
rilor, pentru că ele ne repre
zintă atît la Jocurile Olimpice, 
cît ți la competițiile de an
vergură ale atletismului (cam
pionate europene, „Cupa Eu
ropei" etc.) !

Perioada de timp aleasă, 10 
ani, este lungă, avînd în vede
re rapiditatea evoluției con
temporane a atletismului inter
național. Ea ne oferă însă po
sibilitatea determinării orien
tării generale (internă și ex
ternă) intr-un interval semni
ficativ.

Este un fapt îndeobște cu
noscut că întotdeauna atletis
mul nostru feminin a însemnat 
mal mult în arena mondială 
decît cel masculin, atît la ni
vel de ansamblu, cît. — mai 
ales — în ceea ce privește in
dividualitățile. Am avut spor
tive de excepție, recordmane 
mondiale, campioane și meda

liate la Jocurile Olimpice și la 
campionatele europene. Am a- 
vut, mai mereu, o echipă re
prezentativă prezentă în finala 
„Cupei Eiuropei", adică în rîn- 
dul primelor șase formații de 
pe continent.

în ciuda progresului specta
culos al atletismului feminin 
mondial — 6,01 la sută media 
pe deceniu — fetele noastre 
au ținut pasul, înregistrînd 
chiar o rată de creștere supe
rioară, 6,62 la sută. în 12 din 
cele 13 probe olimpice care fi
gurează în tabel — am omis 
pentatlonul. întrucît tabela de 
punctaj s-a schimbat — recor
durile naționale au progresat. 
A rămas nedepășit doar acel 
6,82 m cu care Viorica Visco- 
poleanu a cîștigat în 1968 la 
Ciudad de Mexico, rezultat 
bine cotat și astăzi pe plan 
ternațional și care, alături 
performanța de 1,91 m a 
landei Balaș, reprezenta, 

în
de 

Io- 
. In 

pragul deceniului trecut, per- 
• formanța mondială maximă.

Creșterile cele mai însemna
te au fost înregistrate în pro
bele de aruncări — trăsătură

specifică întregului atletism in
ternațional. atît feminin cît și 
masculin, explicată prin apor
tul major al științei și medici; 
nei — la 1500 m. 100 mg și 
ștafeta 4X400 m, unde progre
sul este peste media generală. 
Cîteva explicații se impun, 
pentru că cifrele au în spatele 
lor nume. La 1500 m, Natalia 
Mărășescu și Ileana Silai sînt 
autoarele acestui impresionant 
„11,08 la sută", uimitor pentru 
o probă de alergări (chiar da
că distanța este relativ nouă, 
fiind oficializată spre sfîrșitul 
anilor ’60). Comparînd recor
durile românești cu cele mon
diale, 3:58,2 la 1500 m apare 
drept cel mai valoros rezultat 
actual al atletismului nostru 
feminin și reprezintă 99,07 la 
sută din recordul mondial. La 
100 mg progresul este legat de 
numele Valeriei Ștefănescu. 
Recordul, 12,84 — care i-a a- 
dus autoarei medalia de ar
gint la Mtinchen — are încă 
valoare competitivă pe plan 
extern, dar în țară nimeni nu 
șe poate apropia azi de aceas
tă performanță care va împli
ni în vară opt ani, iar ceea 
ce reprezenta odinioară un 
punct forte al atletismului nos
tru a devenit cu timpul o slă
biciune. Să nu uităm că nici 
unul din recordurile mondiale 
feminine actuale nu are un 
stagiu mai mare de patru ani ! 
Situația este asemănătoare la 
aruncarea discului, unde Ar

gentina Menis — situată a- 
proape jumătate de deceniu 
între primele 2—3 aruncătoare 
ale lumii — nu s-a mai apro
piat în ultimele sezoane de re
cordul (67,96 m) stabilit în mai 
1976. In schimb, saltul specta
culos din 1979 al Evei Zorgo- 
Raduly — 67,20 m egalează al 
treilea rezultat mondial din 
toate timpurile — readuce în 
prim-plan aruncarea suliței, 
probă „fruntașă" în atletismul 
mondial de-a lungul deceniu
lui/ datorită excepționalei Ruth 
Fuchs. Nu facem o afirmație 
gratuită cînd spunem că. la a- 
ceastă oră, Eva are posibilita
tea de a aduce la „același nu
mitor" recordul românesc și 
cel mondial. Pentru că — și 
aceasta poate fi principala ca
racteristică a atletismului nos
tru feminin pentru deceniul 
care a trecut —. dacă apro- 

, pierea la nivel de ansamblu 
’ de etalonul mondial este o 
realitate, la fel de evident este 
și faptul că numărul campioa
nelor de superclasă a scăzut. 
Or, atletismul rămîne, totuși, 
un sport individual, un sport 
al individualităților !

Să nu trecem și peste amă
nuntul ’ " ' ‘
chiar, 
trase 
cronice
sprint (100, 200, 400? 4 X 100 m), 
perpetuate (sau chiar 
tuate) peste deceniul 
trecut.

că, la nivel coleotiv, 
atletele noastre sînt

înapoi de slăbiciunile 
numite probele de

accen- 
care a

★
Atletismul masculin 

sează mai lent, atît la 
și în lume. Este mai 
mai „așezat", performanțele 
au ajuns foarte departe. Așa 
se explică, de pildă, faptul că 
în patru probe (100, 400,
4 X 400 m și săritura în lungi
me) recordurile mondiale sta
bilite în 1968 — e drept. în 
condițiile speciale ale altitu
dinii mexicane — nu au fost 
încă depășite, că în alte 9 probe

progre- 
noi cît 
vechi,

RECORD ROMANESC CREȘTEREA RECORD MONDIAL ccemc. RECORDULU»
1.01.1970 1.01.1980 CREȘTEREA 14H.19M CREȘTEREA ROMANESC DIN CEL MONDIALPROBA

100 m 11,84 11,44 3,50 % 11,07 10,88 1,75 % 93,50 % 95,10%200 m 23,74 23,47 1,15% 22,58 21,71 1,06 % 95,79 % 92,50 %
400 m 53,84 51,20 5,16% 51,94 48,60 6,90 % 96,48 % 94,92 %
800 m 2:01,8 1:57,4 3,75 % 2:00,5 1:54,94 4,84 % 98,93 % 97,90 %

1 500 m 4:24,6 3:58,2 11,08% 4:10,7 3:56,0 6,23 % 94,75 % 99,07 %
100 mg 13,84 12,84 7,79 % 13,14 12,48 5,29 % 94,94 % 97,20 %

4x100 m 46,04 45,22 1,81 % 43,04 42,09 2,26 % 93,48 % 93,08 %
4x400 m 3:45,0 3:28,7 7,81 % 3:30,8 3:19,0 5,93 % 93,69 % 95,35 %
înălțime 1,91 1,93 1,05% 1,91 2,01 5,24 % 100 % 96,02 %
lungime 6,82 6,82 — 6,82 7,09 3,96 % 100 % 96,19 %
greutate 16,53 19,41 17,42% 20,43 22,32 9,25 % 80,91 % 86,96 %
disc 59,22 67,96 14,76% 63,96 70,72 10,57% 92,59 % 96,10%
suliță 60,68 67,20 10,74% 62,40 69,52 11,41 % 97,24 % 96,66 %

media 6,62 % 6,01 % 94,79 % 95,16%

PROBE MASCULINE

VALOAREA RECORDULUI
PROBA RECORD ROMANESC CREȘTEREA RECORD MONDIAL CREȘTEREA ROMANESC 

DIN CEL MONDIA.
1.01.1970 1.01.1980 1.01.1970 1.01.19W 1970 1980 1

in probele de viteză au fost adăugate 0,24 s rezultatelor obținute cu cronometraj manual înainte de 
1976, acolo unde nu erau cunoscute performante obținute cu cronometraj electric.

100 m 10,54 10,41 1,25 % 9,95 9,95 — 94,40 % 95,58 %
200 m 21,14 20,98 0,70 % 19,83 19,72 0,56 % 93,80 % 93,99 %
400 m 47,74 45,86 4,10% 43,86 43,86 — 91,87 % 95,644 %
800 m 1:48,2 1:45,9 2,17% 1:44,3 1:42,4 1,85% 96,40 % 96,70 %

1 500 m 3:40,5 3:38,4 0,96 % 3:33,1 3:32,1 0,47 % 96,64 % 97,11 %
5 000 m 13:49,8 13:15,0 4,38 % 13:16,6 13:08,4 1,04% 95,99 % 99,17 %

10 000 m 29:00,8 27:40,1 4,83 % 27-39,4 27:22,5 1,03% 95,32 % 98,89 %
110 mg 14,14 14,06 0,57 % 13,44 13,00 3,39 % 95,05 % 92,46 %
400 mg 51,34 50,42 1,82% 48,12 

8:22,0
47,45 1,41 % 93,73 % 94,11 %

3 000 m ob. 8:34,0 8:16,2 3,59 %
1,85%

8:05,4 3,42 % 97,66 % 97,82 %
4x100 m 40,74 40,00 38,24 38,03 0,60 % 94,40 % 95,07 %
4x400 m 3:10,94 3:07,64 1,76% • 2:56,1 2:56,1 — 92,34 % 93,85 %
înălțime 2,14

8,01
2,22 3,74 % 2,28 2,34 2,63 % 93,86 % 94,04 %

lungime 8,01 — 8,90 8,90 — 90,00 % 90,00 %
prăjină 5,03 5,24 4,17% 5,44 5,70 4,78 % 92,46 % 91,93 %
triplusalt 16,59 17,12 3,19% 17,39 17,89 2,87 % 95,40 % 95,70 %
greutate 17,42 18,05 3,62 % 21,78 22,15 1,70% 79,98 % 81,49 %
disc 59,96 65,38 8,97 % 68,40 71,16 4.03 % 87,66 % 91,88 %
suliță 81,21 84,42 3,95 % 92,70 94,58 2,03 % 87,60 % 89,26 %
ciocăn 66,10 73,66 11,44% 74,68 80,34 7,58 % 88,51 % 91,69 %
10 km marș 1.30:09,0 1.24:50,8 6,25 % 1.26:45,8 1.20:58,6 7,15% 96,24 % 95,44 %
decatlon 7614 7 971 4,69 % 8 417 8 618 2,50 % 90,46 % 72,00 %

media 3,55 % 2,08 % 92,71 % 93,83 %

Ilie Floroiu, sau singurătatea 
progresul este mal mic de 2 la 
sută, iar media generală, 2,08 
la sută, este de aproape trei 
ori mai mică decît cea din at
letismul feminin.

în atletismul nostru o sin
gură probă a rămas cu un re
cord stabiilit înainte de 1970 — 
săritura in lungime (8,01 m 
Mihai Zaharia. în 1969). Media 
progresului în cele 22 de pro
be din programul olimpic este 
de 3,55 la sută, care ar putea 
părea aproape satisfăcătoare, 
gîndindu-ne că ea s-a mate
rializat, între 1970 ți 1979, în 
trecerea echipei masculine în- 
tr-o_ categorie valorică superi
oară, din divizia C în grupa B 
a atletismului mondial. Pro
gresul este evident dacă avem 
în vedere, de pildă, evoluțiile 
mai bune ale echipei masculi
ne a României la ultimele trei 
ediții ale „Cupei Europei", sau 
numărul mai mare de fina- 
liști la ultima ediție a cam
pionatelor europene de la Fra
ga (1978). Media proporției re
cordurilor românești din va
loarea recordurilor mondiale 
este de aproape 94 la sută la 
începutul lui 1980, cu peste un 
procent față de media de la 
începutul anilor ’70. Și to
tuși...

...Și, totuși, băieții sînt de
parte de nivelul fetelor. Dar 
nu toate probele trebuie privi
te cu aceiași ochi. Mai mult 
decît în cazul atletismului fe
minin, valoarea recordurilor 
nu trebuie confundată cu ni
velul general de dezvoltare. In 
marea majoritate a probe
lor — și acest aspect este e- 
vident urmărind concursurile 
interne — densitatea perfor
merilor, a performanțelor

PROBE FEMININE 

alergătorului de cursă lungă...
bune, este mică. Ce este 
în spatele lui Floroiu sau 
Copu în alergările de fond ? 
Ce este în spatele lui Toboc, 
(400 m și 400 mg), Bîndar și 
Stan (aruncarea ciocanului) 
sau Naghl (disc). probe în 
care recordurile noastre nu 
sînt chiar atît de apropiate de 
vîrfurile mondiale ? Unde sînt 
valorile din sprint, de la semi- 
fond — a fost odată un 
Gheorghe Ghipu... —. de la 
garduri, prăjină, lungime, 
greutate... ? Cîți decatlonisti 
avem în țară ? Cînd se va a- 
propia un săritor de triplu de 
recordul lui Corbu, stabilit în 
1971 ?

Iată întrebări care arată, de 
fapt, adevărata față a atletis
mului hostru masculin. Doar 
două din actualele recorduri, 
cele de la 5 000 m (99 17 la 
sută din recordul mondial, 
procentul maxim din întreg 
atletismul nostru, feminin si 
masculin !) și 10 000 m sînt 
compatibile cu... podiumul o- 
limpic. (Densitatea internațio
nală este însă atît de mare 
aici, îneît orice pronostic este 
hazardant). în rest, cifre care, 
să recunoaștem, nu spun mare 
lucru, recorduri care sînt, cele 
mai multe dintre ele, departe | 
de vîrfurile mondiale de la I 
începutul lui 1970 I (La fete, ( 
în nouă probe, recordurile ro
mânești de azi sînt superioare 
recordurilor mondiale de acum 
10 ani).

Se poate spune, deci, că pe 
drumul apropierii de standar
dul mondial, ..pasul" atleților 
noștri a fost destul de mic. 
nes.gur. Eram foarte departe, 
sintwn încă departe de vîrf.„

‘ Vladimir MORARU /



„Cupa Dinamo Brașov" la probe alpine

I. CAVAȘI A REUȘIT HAT-TRICKul: VICTORIE ȘI LA COBORÎRE!
al Pîrtiei Lupului® Rezultatul învingătorului, un nou record

Returul in „Cupa federației44 la volei

LOTURILE OLIMPICE AȘTEAPTĂ
POIANA BRAȘOV, 1 (prin 

telefon). Extrem de dificil a 
fost traseul coborîrii de pe pir- 
tia Lupului, programată în ul
tima zi a concursului interna
țional de schi, probe alpine, 
dotat cu „Cupa Dinamo Bra
șov" ! La ora startului cei 3 040 
de metri ai traseului prezentau 
multe denivelări, mai ales în 
porțiunea superioară, fapt care 
a creat multe probleme de teh
nică în regim de viteză în jur 
de 90 km pe oră ; au mai fost 
și porțiunile alternante de ză
padă udă, topită de un soare 
puternic, cu altele înghețate, 
protejate de liziera pădurii, în 
fine, mai cu seamă în jumăta
tea inferioară, de la traverseul 
Drumului Albastru, gerul din 
timpul nopții a întărit zăpada, 
imprimind schiurilor viteze mult 
mai mari decît de obicei. „A 
fost una dintre cele mai rapide 
coborîri din istoria de 30 de 
ani a acestei pîrtii" — iată pă
rerea autorizată a antrenorului 
lotului național de seniori, Kurt 
Gohn. Aceasta a fost prima îm
prejurare care a favorizat co
rectarea vechiului record al 
Pîrției Lupului (1:51,2) deținut 
din 1979 de fostul nostru cam
pion, Dan Cristea, actualmente 
antrenor al lotului național de 
juniori. Spuneam că este prima 
împrejurare, dar nu și princi
palul motiv, pentru că autorul 
noului record a fost același 
schior care și-a demonstrat cu 
prisosință forma și valoarea re
lativ ridicată și în zilele pre
cedente : loan Cavași. Media 
orară a cursei de record : 101 
km. Realizînd „hat-trick-ul“ 
(victorii la uriaș, la special și 
la coborîre), învingătorul ne

.Cupei Dinamocontestat al .. .
Brașov" și la combinată (zero 
puncte F.I.S. !) a demonstrat 
că este, totodată, un schior 
multilateral, capabil încă de 
progres.

După insuccesul de la slalom 
special, cînd a abandonat, Li- 
zica Stroe a învins-o de data 
aceasta pe Daniela Uncrop cu 
o secundă și arată că este in
tr-o creștere valorică substan
țială. Va fi oare, în continuare, 
acesta un nou duel al sezonu
lui feminin care să se adauge 
aceluia, mai vechi, dintre Un
crop și Maria Balasz, aflată și 
acum în apropiere (locul patru, 
la două secunde de învingă
toare) 7 Rămîne de văzut. In
teresantă a fost șl coborîrea 
juniorilor, desfășurată pe un 
traseu mai scurt (1 300 m, 370 
m diferență de nivel), mai ales 
prin echilibrul ei. N-au mai e- 
xistat, ca în probele anterioa
re, mari diferențe de timp în
tre primii clasați, dar Zsolt 
Balasz a arătat un plus de de
cizie și curaj, care i-au adus 
victoria.

Rezultate tehnice : seniori : 
1. loan Cavași (Dinamo Brașov) 
1:46,18, 2. Csaba Portic (Dina
mo Bv.) 1:48,92, 3. Andrei Ba- 
liaibin (Dinamo Moscova) 
1:49,21, 4. Dan Frățilă (Dinamo 
Bv.) 1:49,29, 5. Alexandru Man
ta (A.S.A. -------- 
Bobiț (I.E.F.S.) 
vingător 
Cavași cu 
senioare : 
raimanul 
niela Uncrop 
45,6, 3. Nelida Velciov (C.S.U. 
Pitești) 46,5, 4. Maria Balasz 
(C.S.S. Miercurea Ciuc) 46,6, 5.

Bv.) 1:49,36, 6. Ion 
“ ~; 1:49,57 (in

ia combinată : loan 
zero puncte F.I.S.) ; 

1. Lizica Stroe (Ca- 
Brașov) 44,6, 2. Da- 

(Dinamo Bv.)

LA RELUAREA DIVIZIEI A LA BASCHET
(Urmare din pag. I)

lor și pentru gesturi nespor
tive. Iată, dealtfel, 
acest deloc onorabil
Rapid 10 sancțiuni, 
Politehnica C.S.Ș. 2, 
biu, Dinamo Oradea
Steaua și Politehnica
Iași cîte 3, C.S.U. Brașov, Di
namo București, „U“ Cluj-Na- 
poca și C.S.U. Galați cîte 2, 
Farul 1 (o mențiune favorabilă 
pentru Farul, ai cărei jucători 
aveau, pînă nu de mult, o 
tristă reputație în privința ati
tudinii nedisciplinate față

cum arată 
clasament: 
I.C.E.D. 8, 
C.S.U. Si- 

cîte 4, 
C.S.Ș.

arbitri). Este de așteptat ca 
antrenorii, jucătorii, conducerile 
cluburilor să fi analizat cau
zele abaterilor de la disciplină 
și să fi luat măsurile necesare 
pentru curmarea lor.

Revenind la etapă, publicăm 
programul ei: Politehnica C.S.Ș. 
2 București — C.S.U. Galați 
(in tur 81—92 și 87—74), Steaua 
— Politehnica C.S.Ș. Unirea 
Iași (93—73 și 98—78). „U“ Cluj- 
Napoca — C.S.U. Brașov (75— 
79 și 66—85), Farul — Rapid 
(61-59 și 71—78), C.S.U. Si
biu — I.C.E.D. (74—98 și 64—69), 
Dinamo Oradea — Dinamo 
București (48—98 și 65—147).

SÎMBĂTA
ATLETISM. Sala „23 

gust", de la ora 16 : campio
natele municipale pentru ju
niorii n.

BASCHET Sala Floreasca, d» 
la ora 16,30 : Politehnica 
C.S.Ș. 2 București — C.S.U. 
Galați (m. A), Steaua — Poli
tehnica C.S.Ș. Unirea Iași 
(m. A>

VOLEI. Sala Olimpia, ora 
16 : Calculatorul — Dinamo
Cm. A) : sala Flacăra roșie, ora 
15,30 : Flacăra roșie — Chimia 
Rm. Vîlcea (f. T>.

DUMINICA
ATLETISM. Sala „23 

gust", de la ora 9,30 : campio
natele municipale pentru ju
niorii II.

BASCHET. Sala Floreasca, 
do la ora 9,30 : Politehnica 
C.S.Ș. 2 — C.S.U. Galați 
(m. A). Steaua — Politehnica

AU-

C.S.Ș. (m. A) ;
sala Construcția, a ora
9,15 : Automatica — Universi
tatea Timișoara (m. T). C.Ș.B. 
— Politehnica C.S.Ș. 2 n 
(f. T) : sala Academia militară 
(Plata Coșbuc). ora 19,30 : A- 
cademia militară — C.S.Ș. Tg. 
Jiu (m. T) : sala Politehnica, 
ora 11,45 : Politehnica C.S.Ș. 2
11 — C.S.Ș. Lumina Botoșani 
(m. T) ; sala Giulești, ora 
9,15 : Rapid H — Știința Petro
șani (m. T).

VOLEI. Sala
12 : steaua — 
(m. A) ; sala 
10,30 : Rapid - 
dea fi. A) : sala Progresul, 
ora 11.30 : Progresul — Marina 
Constanța (m. T) : sala Con
strucția, ora 11,30 : LO.R. — 
LC.I.M. Brașov (m. T) ; sala 
Steaua, ora 10 : Steaua n — 
Constructorul Brăila (m. T) ; 
sala Flacăra roșie, ora 10 : 
Spartac — C.S.Ș. Suceava 
(f. T).

Floreasca, ora 
Viitorul Bacău 
Giulești, ora 

■ Olimpia Ora- 
Progresul,

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AU JUCAT. AU CÎȘTIGAT...

Zilele trecute au fost prezentați 
o parte dintre cel mal recenți 
ciștigătorl de AUTOTURISME la 
Loz în plic. Vă facem cunoștință 
astăzi cu cîțiva participant! care 
au obținut de curând mari sume 
de bani la acest popular șl avan
tajos sisfem de joc : D. Silaghi 
(com. Sînnlcolau Român. jud. 
Bihor). M. Cornea (Cluj-Napoca). 
N. zavelea (com. Vulcani, 1ud. 
Timiș) — cîte 20.000 Ie! : I. Osiac 
ICraiova). I. Tufa (Brăila). L. 
Bucur (Sebeș-Alba), C. Mandache 
(Slobozia, jud. Ialomița). I. Ilisle 
(Sighișoara), P. Antonescu (satul 
Slănic. jud. Argeș). C. Ungureanu 
(Vaslui) St. Negrea (Brașov) — 
cîte 10.000 lei. încercați și dv. 
să obțineți satisfacții asemănă
toare t NUMAI , CINE .TOACA 
POATE CÎSTIGA...

89

25

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA „LOTO" 
DIN 1 FEBRUARIE 1980

EXTRAGEREA I : 40 78
51 58 49 53 12 72 

EXTRAGEREA A Il-a :
55 16 8 23 44 18 62 67

FOND TOTAL DE C1ȘTI- 
GURI : 1.023.438 lei, d n care 
36.004 lei. report.

CIȘTIG URILE 
TRAGERII „LOTO 2“ 

DIN 27 IANUARIE 1980
Cat. 1 : 2 variante 100% 

31.390 lei și 5 variante 25% 
7.847 lei ! oat. 2 :-----
Iei ; cat. 3 : 31,50 
cat. 4: 153 a 573 
488,25 a 200 lei ; 
a 100 lei.

C iști gurile în
31.390 lei, realizate 
jucate 100%, au revenit part;- 
cipantilor : PANAIT SOFRO- 
NEA din Galați si IRINA ȚU 
ȚURA din com. Solan, județul 
Harghita.

a 
a 

10,50 a 8.356 
a 2.785 le- ; 
lei; cat. 5 : 

cat. 6 : 3.282

valoare de 
pe bilete

(C.S.U. Brașov)Nela Simion
46,7, 6. Maria Manolache (Te
leferic Brașov) 47,6 
toare la combinată : Daniela 
Uncrop cu 32,7 puncte F.I.S.) ; 
juniori : 1. Zsolt Balasz (C.S.S. 
M. Ciuc) 54,05, 2. Cătălin Fu- 
sulan (Steagul roșu) 54,68, 3. 
Dragoș Ghițop (Dinamo Bv.) 
55,55, 4. Sorin Băzarea (A.S.A, 
Bv.) 56,50, 5. Cristinel Bucur 
(C.S. Sinaia) 57,52, 6. Dan 
Iliescu (Dinamo) 57,62 (învin
gător la combinată : Z. Balasz 
cu 49,89 p F.I.S.).

(învingă-

Radu T1MOFTE

CANDIDAȚI DEă
La sfîrșitul acestei săptămîni, 

divizionarele A de volei reiau 
activitatea competițională. Sînt 
programate — azi și mîine — 
primele partide din cadrul re
turului în „Cupa federației", 
care în sezonul 1979—1980 a 
înlocuit campionatul.

Ce se așteaptă de la întrece
rea celor 24 echipe masculine 
și feminine în această a doua 
parte a „Cupei federației" 7 în 
primul rind, creșterea calității 
pregătirii, care să se reflecte 
în meciuri de nivel ridicat, așa

ULTIMĂ ORĂ...

CUPĂ CONGRESULUI AL XI-LEA AL U.T.C.
(Urmare din pag. 1)

masă și pe 
ramurile de 
există con- 
și practica-

bile, jocurile sportive și spor
turile tehnico-aplicative.

Competiția se desfășoară pe 
etape : de masă — la nivelul 
unităților de bază din școală, 
întreprinderi, instituții și sate, 
pe localități, pe județe și finala 
pe țară, astfel :

— Cu etape de 
localități la toate 
sport pentru care 
diții de organizare 
re pe plan local.

Ținîndu-se seama de condi
țiile favorabile existente pen
tru practicarea sporturilor de 
iarnă, ca și de rolul important 
pe care aceste sporturi, prac
ticate în mijlocul naturii, îl au 
în călirea fizică, în dezvoltarea 
tineretului, luna februarie este 
declarată, în activitatea spor
tivă de masă desfășurată de 
organizațiile U.T.C., „Luna prac
ticării sporturilor de iarnă". în 
acest scop, in toate organiza
țiile de tineret și asociațiile 
sportive se vor Iniția acțiuni 
de învățare a sporturilor de 
iarnă de către tineret și vor 
fi extinse întrecerile organizate 
în cadrul „Daciadei" la schi 
(alpin și fond), patinaj, sanie 
și biatlon.

Pentru a sprijini dezvoltarea 
activității de performanță la 
sporturile de iarnă, vor fi ini
țiate acțiuni de selecție, în ve
derea încadrării in secțiile de 
performanță a tuturor tinerilor 
cu calități deosebite, evidențiați 
în acțiunile de masă. Totodată, 
se vor intensifica acțiunile de 
amenajare — prin munca pa
triotică a tinerilor — a noi pa
tinoare naturale și pîrtii pen
tru schi, sanie și biatlon.

— Cu etape de masă, pe lo
calități și județ, la sporturile 
incluse în acțiunile tradiționale 
ale județelor.

— Cu etape de masă, pe ju
deț și finale pe țară, la spor-

tarile incluse în calendarul ac
țiunilor sportive de masă pe 
anul 1980 (sporturi de iarnă, 
cros, gimnastică și tenis de ma
să).

Competiția de masă „Cupa 
Congresului al XI-lea alU.T.C".’’ 
va avea ca punct culminant fi
nalele pe țară la categoria 
14—19 ani și peste 19 ani (ti
neri de la sate) la sporturile 
respective, astfel :

a. Pentru sporturile de iarnă, 
în cadrul unei acțiuni comple
xe cultural-sportive. Ia care 
vor participa cîștigătorii etape
lor județene la schi fond, schi 
alpin, sanie, patinaj viteză și 
biatlon, în zilele de 16—17 fe
bruarie, la Poiana Brașov.

Programul acestei manifestări 
se anunță deosebit de intere
sant și atractiv. Festivitatea de 
deschidere va avea loc pe sta
dionul din Poiana Brașov, după 
care^se vor disputa finalele pe 
țară Ta schi alpin, schi fond, 
patinaj viteză, sanie și biatlon 
(categoriile 14—19 ani și peste 
19 ani — tineri de la sate). O 
acțiune de selecție va „testa" 
pe toți tinerii prezenți la fi
nale. Un punct forte al pro
gramului îl va constitui „Cro
sul tineretului" pe schiuri, cu 
participarea a 10 000 de tineri 
din județul Brașov.

De o deosebită atracție se a- 
nunță „Carnavalul pe gheață", 
de pe patinoarul artificial din 
Poiana Brașov. Desprindem din 
numeroasele elemente pline de 
fantezie ale programului para
da portului și a obiceiurilor 
populare de iarnă, istoricul pa
tinajului, jocuri sportive pe 
gheață și numeroase... surpri
ze.

întrecerile la celelalte ramuri 
sportive cuprinse în programul 
finalelor pe țară se vor desfă
șura în perioada aprilie — mai, 
în cadrul „Festivalului sportu
lui feminin" și a „Crosului ti
neretului".

cum așteaptă și publicul spec
tator căruia în toamnă nu se poa
te spune că i s-au oferit prea 
multe satisfacții. Momentului 
de avînt marcat de calificarea 
ambelor echipe reprezentative 
la J.O. de vară trebuie să-i 
corespundă și o intensificare a 
activității în secții, o preocupa
re sporită pentru asigurarea de 
noi elemente capabile să se 
alăture loturilor lărgite ale o- 
limpidlor. Pentru câ au nevoie 
încă de sprijin. Și-l așteptăm...

Mîine, în etapa a 12-a, pri
ma din retur, la feminin sînt 
programate jocurile : C.S.U. 
Galați — Chimpex Constanța, 
Știința Baeău — Farul Cons
tanța, Penicilina Iași — Uni
versitatea București, Rapid — 
Olimpia Oradea (sala Giulești, 
ora 10,30), Universitatea Timi
șoara — Dinamo, Universitatea 
Craiova — Maratex Baia Mare. 
La masculin: Calculatorul Bucu
rești — Dinamo (azi, în sala 
Olimpia, ora 16), Explorări Ba
ia Mare — Tractorul Brașov, 
Steaua — Viitorul Bacău (mîi
ne, în sala Floreasca, ora 12), 
Universitatea Craiova — C.S.M. 
Suceava, Politehnica Timișoara 
— Petrolul Ploiești și Silvani» 
Șimleu Silvaniei — Delta Tul- 
cea.

• Luni (ora 17,30), la sediul 
C.N.E.F.S., are loc ședința ‘ple
nară de analiză a activității^ 
1979 a Comisiei de volei a mu
nicipiului București. Sînt con- 
vocați să participe antrenorii 
de la toate eșaloanele, arbitrii 
de toate categoriile, activiști, 
sportivi.

CONFECȚIA BUCUREȘTI - 
I. F. AIA TRANBJERG

(Urmare din pag l)

intr-o accentuată creștere a for
mei sportive. Jocul său cu pa
se rapide, cu angajări surprin
zătoare, cu o conlucrare tot mai 
bună a celor două linii și cu o 
eficienfă în creștere poate, tre
buie zic eu, să aibă cîștig de 
cauză. Oricum, va fi un meci 
frumos". -

Cei doi arbitri au sosit ieri 
dimineață cu trenul, iar echipa 
daneză la amiază, cu avionul.

Tragerea la sorți a semifina
lelor Cupei cupelor la handbal 
feminin va avea loc miercuri, 
la Basel, la sediul Federației 
Internaționale de handbal.

Repriza a ~ doua a meciului 
Confecția — Tranbjerg va fi 
transmisă în direct atît de pos
tul nostru de televiziune, cit și 
de cel de radio (programul I).

EI SINT CAMPIONII NOȘTRI OLIMPICI
(Urmare din pag. 1)

ceea din primăvara lui ’44 la 
Slănic Prahova...

în 1946 Iosif Sirbu trage 
pentru prima oară peste ho
tare, la Sofia, in cadrul Bal
caniadei. El nu rezistă emo
ției primului concurs și se tre
zește pe locul 5. Dar. după un 
an de muncă, Iosif obține 
prima sa victorie internațională, 
cucerind titlul balcanic la Bel
grad. După acest succes, Sirbu 
trece în salturi peste obsta
cole. Ajunge să tragă 395 din 
400 la Budapesta. După alți 
doi ani, in ’49. reușește să se 
apropie la numai un punct de 
rezultatul perfecțiunii : 400.

...La capătul unei lungi pe
rioade de muncă, Iosif Sirbu 
a plecat in vara anului 1952, 
spre Helsinki, orașul celei de-a 
15-a ediții a Jocurilor Olim
pice. Avea, la activ, un 399 la 
„culcat" șl un 1 145 la 3 X 40.

Rezultatul de la Helsinki, 
care i-a adus medalia olimpică 
de aur, reprezintă performanța 
supremă : 400 din 400 posibile.

„Am avut 75 de minute de 
limpezime deplină, mărturisea 
după aceea Iosif Sirbu. 75 de 
minute înseamnă întrucîtva un 
record de viteză. E reversul 
crizei de timp in care cădeam 
deseori pe vremea cind îmi 
construiam sistemul de irigație 
nervoasă. Am tras complet de
tașat de tot ceea ce mă în
conjura. Îmi dispăruseră toate 
senzațiile. Mi-a rămas una sin
gură : senzația de siguranță. 
Focurile s-au succedat la in
tervale aproape egale. M-am 
angrenat in stereotipul optim,

care te supune la un consum 
minim de energie nervoasă. Am 
ciștigat titlul olimpic mulțu
mită a 4 „muște". Eu am avut 
32 din 40, iar trăgătorul sovie
tic Andreev — 28. Cei doi mari 
favoriți — americanul Jackson 
și finlandezul Măntări — ne-au 
urmat la numai un punct, cu 
399... In sport, totul e să-ți 
păstrezi echilibrul. Să scazi din 
bucuria victoriei. Să scazi din 
amărăciunea înfrângerii. Să a- 
cumulezi, să acumulezi și, mai 
ales, să nu-ți pierzi răbdarea".

Iosif Sîrbu a plecat la Mel
bourne, în 1956, cu un han
dicap real. I se îmbolnăvise o- 
chiul drept Ochiul trăgătorului. 
Vizorul începea să se tulbure, 
într-o bună zi, el n-a mai 
putut pune mîna pe armă. Dar 
n-a înțeles să cedeze. El a 
conceput deplasarea sistemului 
de vizare prin intermediul u- 
nei tije. Ochiul sting a fost 
pus să lucreze pentru celălalt, 
bolnav. Ideea ingenioasă a 
campionului nostru a stîrnit ad
mirație în lumea tirului. Ame
ricanii au și brevetat-o, în 
anul 1955.

La Melbourne, după o mare 
luptă, Iosif Sîrbu s-a clasat 
pe locul 5. cu 598 puncte din 
600 posibile, la capătul unei 
disput?) în care s-au angajat 
100 de trăgători.

Un an mai tîrziu, în 1957, 
la București, Sîrbu atinge din 
nou plafonul valorii sale, cu 
1 176 p la 3 X 40 și cu 398 p 
„la genunchi", rezultat care a 
determinat Federația interna
țională de tir să-și micșoreze 
țintele.' în același an 1957. în 
primul concurs cu ținte noi, 
desfășurat la Kiev, Iosif Sîrbu

a cucerit locul I, învingînd, 
printre alții, pe multiplul cam
pion mondial Anatoli Bogdanov.

Acesta a fost Iosif Sîrbu, 
primul campion olimpic al 
României.

Vă redăm cîteva din ulti
mele gînduri ale marelui cam
pion Iosif Sîrbu :

„Tirul înseamnă, înainte de 
toate, un uriaș consum nervos. 
E o bătălie a nervilor, care u- 
zează mai mult decit incertitu
dinea. Iată de ce tirul este 
arta de a economisi resursele 
nervoase. N-as vrea să inter
pretați rindurile mele ca o in
vitație la ascetism, dar marea 
performanță nu admite nepăsa
rea și atitudinile superficiale. 
E inutil, cred, să adaug că un 
regim de viață cumpătat e o 
condiție indispensabilă. Un re
cordman cu ochii tulburi de 
nesomn e dinainte învins. Ori- 
cită fantezie aș avea, nu pot 
să-mi închipui un record sta
bilit de un trăgător care a par
ticipat în seara de ajun la 
o gală de dansuri moderne. Ti
rul este sportul voinței, al 
perseverenței si mai ales al 
răbdării. Acesta ar fi tirul in 
puține cuvinte. Altele nici n-aș 
putea găsi. Trăgătorii vorbesc 
puțin. Tac ceasuri în șir, iși 
privesc arma. O depărtează. O 
apropie. Apoi o curăță inde- 
'lung. In marele concert al spor
tului, tirul e ca o sonată pen
tru vioară solo. Totul e lim
pede șl riguros. Și trăgătorul 
e singur. Singur cu sine în
suși. Trîmbițeie asurzitoare ale 
fotbalului au amuțit treptat, 
dincolo de zidurile adolescen
ței. In tir totul e grav și 
profund".



La reluarea activității, 
printre divizionarele A

F. C. OLT PREGĂTEȘTE STARTUL DE PRIMAVARA 
LÂ REZULTATECU ASPIRAȚII

De ci leva zile, divizionara A 
F. C. Scornicești și-a schimbat 
numele în F. C. Olt. Sub noua 
denumire — care-i conferă un 
mai larg caracter reprezentativ 
pentru întregul județ — ea își 
va disputa de-acum înain
te partidele de campionat în 
care urmează a deține 
lui de gazdă pe stadionul 
Slatina, așa cum a făcut-o 
altfel și în ultimele două 
auri din sezonul trecut.

Tot In municipiul reședință 
de județ vor continua și pre
gătirile echipei, începute in pri
ma decadă a lui ianuarie și 
precedate de un riguros control 
medical efectuat la Craiova de 
noul și apreciatul ei medic.

ro- 
din 
de- 
me-

/

>

Aspect de la unul dintre antrenamentele echipei F. C. Olt
Foto : Vasile BAGEAC

Vasile Frînculescu. Ca și cele
lalte divizionare ,A“, F.C. Olt 
e făcut apoi un stagiu de pre
gătire la munte, stațiunea alea
să fiind Sinaia, unde a benefi
ciat de condiții foarte bune 
pentru realizarea scopurilor de 
fortificare propuse. După care 
a revenit acasă, continuîndu-și 
antrenamentele și suita de 
jocuri amicale pînă la 7 fe
bruarie, cînd va pleca într-un 
turneu in Iugoslavia și Italia.

La pregătiri, care au fost 
conduse de antrenorul Ion Cîr- 
ciumărescu, precum și de Ta- 
che Macri (în calitate de con
silier tehnic), a participat a- 
cela.și lot de 22 jucători din 
ultima parte a sezonului tre
cut, adică : Anghel, Istrate, 
Nedea — portari, A. Mincu, 
Lieă, Florea, C. Mincu, Fană, 
Martinescu, Cioeioană, Stanciu 
— fundași, Badea, FL Dumi
trescu, Petre Petre, P. Manea, 
Ciobanu — mijlocași, Voiculeț, 
Prepeliță, Șoarece, Pițurcă, Gh. 
Manea și Iamandi — înaintași 
Activind de mai mulți ani la 
această echipă și fiind în mă
sură a face comparații, I. Cir- 
ciumărescu a ținut să sublinie
ze climatul foarte bun în care 

. s-au desfășurat pînă acum pre
gătirile, disciplina și conștiin
ciozitatea cu care jucătorii au 
răspuns solicitărilor acestei pe
rioade, mult mal mari — așa 
cum este și firesc la nivelul 
de exigență al primei divizii

ȘTIRI, MECIURI AMICALE
• DINAMO BUCUREȘTI 

PLEACA AZI IN MAROC. In 
cursul acestei dimineți, Dinamo 
București pleacă ta Maroc, unde 
va efectua un turneu de patru 
Jocuri. In primele trei (3a s, 7 și 
* februarie), dinamovișâi vor în
tâlni echipe de club, urmlnd ca 
ta ultimul (14 februarie) să albă 
ca adversară echipa națională a 
Marocului la Casablanca.

• ȘOIMII SIBIU — „U“ CLUJ- 
N’APOCa 0—o. „U“ a aliniat echi
pa: Moldovan — L. Mihai, Cio
can. Moș, Bagiu — Mânu, Răduță, 
Hurioi — Dobrotă, Floarea, Sudu. 
Au mal jucat: Porațchi, I. Mure-’ 
șan. Boca, Pop. Florescu. (Hie 
IONESCU — coresp.).

• O LIMP LA SATU MARE — U- 
NIO SATU MARE 7—0 (2-0). Au 
Înscris: Hei vei (T), Balogh. Hațe- 
ganu. Kaiser. Mureșan și Ghen- 
cean

• GLORIA BUZĂU — CHIMIA
BUZAt 4—1 (2—0). Au marcat :
Negoescu (min. 41 și 72) șî 
Stan (min. 32 și 90 — din 11 m). 
De la învinși a Înscris Ichim 
(min 50).

« i .C.M. BRAȘOV — POLITEH
NICA IAȘI 1—0 (0—0). A Înscris 
Bucur. Oaspeți- au folosit urmă
toarea formație: Naște — Anton. 
Ursu, Romilă II Ciocîrlan (Antohi) 
— Florean (Popescu), Cioacă (Dă- 
nilă), Simioriaș — Conaș, Costea, 
Cernescu. (C. GRUIA — coresp.).
• DIVIZIONARA B RAPID va 

susține duminică, pe stadionul 
Ciulești, m meci amical la ora 
10,30, cu F.C.M. Giurgiu.

SUPERIOARE
— decît cele devenite obișnui
te pentru ei In iernile trecute, 

întructt o parte dintre com- 
ponenții lotului actual sint mai 
recent veniți, una din probleme
le cele mai importante pe care 
conducerea tehnică le-a avut de 
rezolvat in această perioadă a 
fost aceea a asigurării omo
genității, începînd chiar de la 
nivelul pregătirii. Acum, la mai 
mult de trei săptămini de la 
reluarea antrenamentelor, se 
poate spune că din punct de 
vedere al gradului de pregăti
re (cel puțin al aceleia fizice) 
nu mai sînt deosebiri calitative 
evidente între jucători. Omo
genizarea continuă însă a fi un 
proces în curs de realizare sub 

aspectul gîndirii și al modului 
de acțiune în teren. In acest 
sens se acționează cu consec
vență, atît in cadrul ședințelor 
de pregătire teoretică, cit și 
al antrenamentelor. Un accent 
deosebit pun antrenorii pe con
solidarea omogenității compar
timentelor, care In sezonul de 
toamnă a lăsat în general de 
dorit, mai ales în cazul parti
delor susținute în deplasare, 
cînd apărarea s-a dovedit ușor 
penetrabilă (printre cauze fi- 
gurind, în principal, așezarea 
greșită în teren, lipsa de sus
ținere reciprocă a fundașilor, 
greșelile individuale), iar atacul

Ne lipsesc înaintașii care să marcheze goluri

SA NE ÎNTOARCEM LA MINGE !“
de 

di- 
ju- 
cu-

șl in 1951, 
cazuri sub 
arădene I.C.O. 
a devenit Jeu-

D
Gheorghe Vaczi a fost 

două ori golgeterul primei 
vizii în 1948—49 
dnd în ambele 
larile echipei 
Cifrele cu care 
reat, 21, respectiv 22 de goluri 
marcate, n-au fost deloc zgir- 
dte, probînd că era vorba de 
un autentic „om de gol". Acum, 
dnd gloria scapără în urmă, la 
distanța de 30 de ani, Gheorghe 
Vaczi, tot suplu, tot falnic, 
dar cu părul nins, antrenează 
o grupă de juniori ai „Arieșu- 
lui“ Turda. Prima întrebare :

— Care ar fi cauzele dispa
riției golgeterilor de mare ca
libru 1

— Primii vinovați îmi par a 
fi antrenorii. Tacticile preco
nizate de ei sint eminamente 
defensive, cel puțin pentru 
jocurile din deplasare, așa că 
preocuparea de a avea un 
„vîrf“ percutant s-a transfor
mat astăzi in preocuparea de 
a-ți confecționa, in primul rind, 
un „libero" care nu greșește. 
Tot antrenorii sint aceia care, 
avind in grădină un atacant de 
gol. sint datori să-l învețe, să-i 
șlefuiască calitățile, si-i ridice 
randamentul, în mod continuu, 
in orice împrejurare, la orice 
ori. Eu. de pildă, ajunsesem 
in echipa națională, dar an
trenori ca Baratki și Ronnay 
tot mă 
tindu-mi 
anumită 
E drept 
căci

mai dădăceau, corec- 
poziția la preluare, o 
lovire a mingii etc. 

că lor le dădea mina, 
puteau să ți demon

streze ceea ce pretindeau. O 
altă areșeală, generală ți încu
rajată, din păcate, este trans
ferul de pondere in pregătire 
de la lucrul cu mingea la pro
bele atletice. Mie n-o să-mi 
intre niciodată în cap de ce 
trebuie mers la Sinaia 
tarea nămeților, cind 
se găsește și acasă ? 
să te deplasezi undeva 
exista iarbă și climă 
bilă). De ce se aleargă la 
nesfirșit, cînd jocul de fotbal 
reprezintă alergări scurte, di-

în cău- 
zăpadă 

(înțeleg 
unde ar 
favora- 

(a cărui componență a suferit 
cele mai mari modificări, chiar 
de la un meci la altul) n-a 
reușit să lege jocul, să devină 
penetrant și eficace. în același 
timp, conducerea tehnică ur
mărește conturarea unui .un
sprezece" de bază cît mai sta
bil, care să evite marile fluc
tuații din toamnă (determinate 
uneori de promovări cam pri
pite), care au influențat nega
tiv evoluția și randamentul 
echipei.

Acționîndu-se, deci, pentru în
lăturarea deficiențelor manifes
tate în turul campionatului — 
unele dintre ele inerente de
butului pe scena, mai pretenți
oasă, a primei divizii — se do
rește ca în retur F. C. Olt să 
practice un joc de bună cali
tate, modern, care să-i permită
— implicit — obținerea de re
zultate cît mai bune, atît aca
să, cît și în deplasare, și men
ținerea pe un loc în zona de 
mijloc a clasamentului. Această 
opinie a fost, dealtfel, expri
mată și de unul dintre cei mai 
vechi jucători ai echipei, Mar
tinescu, care ne- spunea : „Ex-

'periența acumulată în toamnă, 
precum și pregătirea intensă 
făcută acum, în iarnă, ne per
mit să aspirăm Ia mai mult 
decît obținerea punctelor de pe 
teren propriu. Sînt convins că 
echipa se va mobiliza mai bine 
și va juca mai curajos și în 
deplasare".

Sintetizînd situația de azi a 
echipei, precum și perspective
le ei, președintele lui F.C. Olt, 
prof. Gh. Becheru, sublinia la 
rîndul său : „Echipa noastră 
este una dintre cele mai tinere 
din campionat, avind jucători 
cu certe calități, majoritatea 
dintre ei buni tehnicieni și cu 
toții dornici de afirmare. în cli
matul foarte bun de lucru creat, 
urmărim — acționind intens și 
pe plan educativ — să formăm 
și să consolidăm personalitatea 
fiecărui jucător și a echipei în 
ansamblu. In tur, echipa și-a 
făcut — dacă putem spune așa
— rodajul în „A". în noul se
zon, rezultatele vor fi mai bu
ne, iar jocul practicat de o ca
litate sporită".

Constantin FIRANESCU

namice, fulgerătoare, cu balo
nul lipit de picior ? De ce se 
dau atitea teste care fac să 
pălească de invidie un demi- 
fondist, in timp ce testele cu 
mingea sînt nesemnificative ? 
Eu nu-mi închipui că un 
aruncător de suliță, de pildă, 
ca să poată arunca cit mai de
parte face altceva mai cu sirg,

Astăzi participă la dezbaterea 
noastră fostul internațional

GHEORGHE VACZI

să arunce sulița. Dacă se 
in crosuri pînă ii iese 

se în
că con- 

mai știe

ș: la urmă 
și spre suliță,

decît 
lansează 
sufletul 
dreaptă 
stata că. de fapt, nu 
ce să facă cu ea.

— Alți vinovați ?
— Si jucătorii, bineînțeles. 

Îmi amintesc cum la I.C.O. du
blam orele de. antrenament ală
turi de Turcus, care imi cen
tra la nesfirșit, si Mircea Da
vid, in poartă, care se opunea 
la suturi Nu era numai apă
rarea dragostei mele de a ști 
să marchez goluri (căci este o 
adevărată pasiune de a te în
frăți cu golul) era și interesul 
lui David de a-și menține for
ma, și acela al lui Turcus de 
a deveni servantul ideal, in pri
mul rind al echipei, și pe urmă

prim-plan, conducătorii de club

Cornel iu Costinescu (S. C. Bacău)

INTERESELE MĂRUNTE Dt CIUR ANULEAZĂ
PRINCIPII Șl SUBMINEAZĂ PFRLIIRMANȚA“

— Tovarăș'-* Costinescu, 
cind sinteți președintele 
Sport Club Bacău ?

— Din octombrie 1974...

— Ce s-a întimplat atunci 1

dar nu în lupta 
seriei, ci pe un

— Atunci echipa Bacăului se a- 
fla tu Divizia B, 
pentru ciștigarea ,
loc retrogradant, cind foarte F,<1- 
țini mai credeau că se mai poate 
face ceva. Dar s-a făcut... Echipa 
n-a retrogradat și am solicitat 
tutin*or factorilor cu implicații in 
viata clubului un termen de doi- 
tred ani pentru a FORMA O E- 
CHIPA DE VIITOR, O ECHIPA 
PUR BACAUANA...

— Obiectiv realizat, știe a- 
cum toată lumea. Cum ați reu
șit, pentru că, iarăși știe toa
tă lumea, nu-i ușor să te dis
pensezi de vedete ? Cînd au 
ajuns in situații asemănătoare, 
Petrolul Ploiești, F.C. ~ 
stanța, F.C. Bihor, 
roșu Brașov, de exemplu, 
retrogradat...

Coh- 
Steagul 

au

că
de 
de 

Co-

— Ușor n-a fost, mai ales 
Sport club s-a despărțit nu 
o vedetă, ci de 13 jucători 
bază. Este vorba de Voinea, 
man, Constantinescu, Pruteanu,
Volmer, Sinăuceanu, Margasoiu, 
Hrițcu, Florea, Pană, Munteanu, 
Băluță, Duțan. Acțiunea de În
tinerire a echipei a avut sorți 
de izbîndă, deoarece : 1) am a- 
vut în REZERVA două pepiniere 
active, centrul de copii al clubu
lui și prima unitate sportivă șco
lară din țară cu clase de fotbal: 
2) în această perioadă de șase 
ani, ca președinte de club, am 
avut șansa de a lucra cu trei an
trenori foarte buni, Gheorghe 
Constantin, D. Nicolae-Nicușor și 
Traian Ionescu. Pepinierele noas
tre au dat jucătorii necesari, iar 
antrenorii au știut cînd, cum și 
cîte mutări să facă în echipă...

— Care a fost rolul 
căitorului clubului in 
acțiune ?

condu- 
această

condiții— Acela de a crea bune 
de lucru pentru antrenori și ju
cători, de a rezolva multe dintre 
problemele mari care s-au ivit 
pe parcursul acestor ani. Eu n-am 
avut nici un conflict cu antre
norii, pentru că nu m-am substi
tuit lor, n-am intervenit niciodată 
ta treburile lor. Eu nu cunosc 
formația care joacă declt ctad 
mi-o dau antrenorii pentru a 
completa foaia de arbitraj... Am

și al lui Vaczi. Nu-i un secret 
pentru nimeni că un golgeter 
datorează mult coechipierilor 
care știu si vor să-i exploa
teze calitățile. Dar dacă eu nu 
mai văd cam de multișor un 
gol din voleu, asta se dato- 
rește si faptului că Lucescu a 
fost ultima noastră extremă 
care atunci cînd centra nu pu
nea automat capul in pămint. 
Am spus că a juca avansat, 
mereu flămînd după goluri, este 
o vocație pe care trebuie să 
și-o apere și jucătorii. Căci sint 
Si fotbaliști care și-o trădează, 
fugind din fața sacrificiilor in
durate lingă stoperul de mar
caj, in alte zone, mai lejere. 
Mos, de exemplu, de la „U“. 
L-am avut în mina mea, aici, 
la Turda. Am simțit că are 
calități de puncheur. Dar la 
„ristul exterior" avea dificul
tăți. Cită canoneală, si pe mine 
și pe el, pină cînd băiatul a 
început să se descurce. Cind a 
venit vremea promovării la e- 
chipa „mare", aveau nevoie de 
un fundaș central. L-au plasat 
pe acest post, și acolo a ră
mas. El s-a complăcut. Iată că 
și în felul acesta se poate 
pierde un om de gol.

— Băiatul dumitale, azi în 
atacul U.T.A.-ei, promitea, în- 
tr-o vreme, să calce pe urmele 
tatălui.

— Continui să cred că poate 
mai mult decît realizează. Lo
vește excelent mingea, are și 
forță, dar n-are curaj să fi
nalizeze. I-o 
poate asa o 
„Mă. copile, 
tanță, fără 
dere. atunci 
o asemenea 
clipa aceea, pasa, încăpățînarea 
de a dribla pentru a 
careu, sînt subterfugii, 
răspundere".

— Soluții ?
— Trebuie început

ce mi se pare că am si su
gerat : cu întoarcerea grabnică 
la minge.

spun încă o dată, 
să audă și alții : 
trage de la dis- 

ezitare, cu încre- 
cînd faza îți oferă 

posibilitate ! în

intra în 
fugă de

cu ceea

ton CUPEN

învățat acest lucru de ctad eram 
antrenor la Știința, ctad fiecare 
conducător mă întreba de ce nu 
joacă x, de ce nu-1 bag pe y, 
ce caută z ta linia de atac etc.

— Ce n-a reușit să rezolve, 
ptaă acum. în 
uni. conducerea 
căuan ?

bune condiți- 
clubului ‘bâ-

educație con- 
de

— Problemele de 
ttauă să ne dea mari bătăi 
cap, deși facem toate eforturile in 
această privință. Dacă cineva ar 
realiza un sondaj complet al în
călcărilor vieții sportive și disci
plinei la categoriile de virstă 19— 
21, 21—35 Și 25—30 de ani ar avea 
surpriza să constate că cei mai 
certați cu normele generale akt 
eticii' stat tocmai jucătorii din 
prima categorie ! Iată, noi la ora 
actuală avem probleme cu Va- 
manu care, după un an bun, a 
devenit „un caz". I-am dat un ul
tim avertisment...

— ...Și dacă nu-și va corecta 
atitudinea ?

— Va fi transferat la o echipă 
din județ si va rămine acolo 
pină-i va veni mintea la cap. 
Dar, odată dictată o sancțiune, 
trebuie să fim consecvenți pînă 
La capăt. Vreau să spun că, dacă 
vrem să facem ceva bun în fot
balul nostru, trebuie să existe o 
unitate de vederi cînd e vorba 
de sancțiuni. Dacă eu i-am scos 
din lot pe Vamanu, sau pe Florea, 
sau pe Hrițcu pentru abateri 
grave, de ce să vină alte cluburi 
după ei, să-i atragă cu fel de fel 
de promisiuni, cu intervenții de 
a Li se ridica sancțiunea ?

— De ce se spune în pre
zent Ln lumea fotbalului că 
C. Costinescu este unul dintre 
puținii conducători veritabili 
de club din țară ?

— Nu știu dacă-i chiar așa. 
Ceea ce vă pot spune eu este că 
în acești șase ani n-am avut con« 
flicte cu antrenorii, arbitrii, ob
servatorii. Eu nu intru în cabina 
arbitrilor, La noi, la Bacău. In 
schimb, o fac oaspeții ! Am apre
ciat întotdeauna arbitrajele (chiar 
cu inerentele greșeli, care sînt 
omenești), am ținu* cont de ob
servațiile făcute de federație și 
de toate opiniile exprimate in 
presă.

— Ce consideră președintele 
iul Sport club că trebuie în
treprins pentru urnirea fot
balului nostru din impasul in 
care se află ?

— Trebuie făcute multe. Trebuie 
stabilit exact un statut al jucăto
rului, oferind antrenorului și con
ducătorului pîrghia necesară prin 
care să-l facă să muncească așa 
cum se cere ta prezent. La rin- 
dul lor, antrenorii, conducătorii 
de cluburi, federația trebuie să fie 
consecvenți cu masurile luate, să 
nu încalce de la o 21 la alta 
principiile. Antrenorii să-și vadă 
de munca lor (mai ales că foar
te puține echipe au o concepție 
clară de joc), nu de felul cum se 
fac meniurile, sau de repartiza
rea jucătorilor ta camerele hote
lurilor în care stat cazați. Clu
burile să se preocupe cu toată 
seriozitatea DE CREȘTEREA 
UNOR JUCĂTORI DE VALOARE. 
Făcind această afirmație, nu neg 
posibilitatea unor transferuri ne
cesare. Dimpotrivă. Stat adeptul 
organizării unor cluburi puter
nice, cluburi-fanion, pentru că ta 
competiții europene tot trebuie să 
jucăm. Din păcate, la noi, mici 
interese de club frinează inadmi
sibil obținerea unor performanțe 
notabile, frinează dezvoltarea fot
balului. In numele acestor așa- 
zise interese ...locale stat călcate 
ta picioare principii, se anulează, 
peste noan'e. sancțiuni, stat tre
cute cu vederea abateri care fac 
din tacători mediocri vedete și, 
ta ultimă instanță, pierde fotbalul. 
Acectiri sport ti trebuie mal multă 
wriozita* ne filiera jucător-an- 
trenor-eondueător-fed erați e.

Laurenț’u DUMITRESCU



înaintea meciului de Cupa Davis, presa iugoslavă apreciază:

ECHIPA ROMÂNIEI 
FAVORITĂ LA ZAGREB

Luni, la Sala tirgurilor din 
Zagreb, începe meciul de tenis 
Iugoslavia — România, în ca
drul turului 2 al Cupei Davis, 
în prealabil, duminică, la ora 
12, arbitrul neutru Jănos Ta- 
roezi (Ungaria) va proceda la 
tragerea la sorți a jocurilor de 
simplu, în prezența căpitanilor 
nejucători Gheorghe Viziru și 
Radmilo Armcnulici. Cronica
rii cotidianului „Sporlske No- 
vosti“ din Zagreb apreciază că 
Ilie Năstase și Fiorin Segăr- 
ceanu sînt favoriți în fața lui 
Zeliko Franulovici și Zoltan 
Ilin. După cum se anunță, Ilie 

PANAITESCU - IANCU, 0 RIVALITATE 
BINEVENITĂ ÎN BOBUL ROMÂNESC

(Urmare din pag. 1)

na Cîmpina, Telefericul Bra
șov, Voința Sinaia, C.S.O. Si
naia, Bucegi Sinaia și Carpați 
Sinaia pentru a-și menține re
prezentanții cît mai aproape de 
nivelul echipajelor lotului olim
pic. Datorită, în mare măsură, 
sprijinului tehnicienilor între
prinderilor de care aparțin, e- 
chipajele asociațiilor și clubu
rilor respective beneficiază de 
boburi și patine care le îngă
duie antrenamente și partici
pări la concursuri in condiții 
burie.
• O sugestie pentru stimula

rea îmbunătățirii performanțe
lor și pentru atragerea intere
sului spectatorilor : afișarea și 
ținerea la zi a recordurilor pis
tei sinăiene. Drept „start", a- 
mintim actualele recorduri : LA

CEHOSLOVACIA- UĂIGĂRIĂ 3-0 
ÎN C. E. DE TENIS (INDOOR)

PRAGA, 1 (Agerpres). La 
Chrudim (Cehoslovacia) s-a 
disputat prima manșă a finalei 
C.E. pe teren acoperit (grupa 
A), în care selecționata Ceho
slovaciei a învins Ungaria cu 
3—0 (Smid — Machan 6—4, 
6—2 ; Lendl — Taroczy 6—2, 
6—1 ; Smid, Slozil — Machan, 
Szoke 6—i, 7—5). Meciul retur 
se va desfășura duminică, 3 
februarie, la Debrecen. In par- 
tida-tur pentru locurile 3—4, 
desfășurată la Sindelfingen, 
R. F. Germania — U.R.S.S. 2—1 
(Borisov — Gehring 7—6, 6—3 ; 
Pinner — Kakulia 6—1. 6—3 ; 
Meiler, Gehring — Kakulia 
Borisov 6—2, 4—6, 6—3).

Năstase va sosi la Zagreb du
minică, venind direct de la 
Richmond, unde și-a încheiat 
jocurile într-un important tur
neu. De asemenea, de curind, 
Franulovici a absolvit un tur
neu la Abidjan, în cursul că
ruia i-a învins pe Dominguez 
(Franța), El Shafei (Egipt) și 
Kari (Austria).

învingătoareă meciului Iugo
slavia — România va întîlni, în 
turul 3 al grupei B a zonei eu
ropene (in săptămîna 3—8 mar
tie), pe cîștigătoarea partidei 
Belgia — Austria. '

BOB, 1:04,36, realizat de echi
pajul de 4 persoane România 
II (Iancu, Francu, Duminicel, 
Obreja) în manșa a treia a 
„Cupei Federației" (31 ianua
rie 1980), pe întreaga lungime 
a pistei (1 500 m), cu media 
orară de 84 km ; LA SANIE, 
1:02,70, obținut de echipajul de 
dublu România (Ion Apostol — 
CriStinel Piciorea) în manșa 
a doua a „Cupei Prahova" (24 
ianuarie 1980), pe distanța de 
1 300 m, cu media orară de 
74 km.
• Am mai spus, concursurile 

de pînă acum s-au bucurat de 
mult succes. Din păcate, aproa
pe în fiecare zi s-au produs 
întirzieri care uneori au ajuns 
pînă la două ore. Cine s-a 
încumetat să-și asume răspun
derea „gospodăririi" unor com
petiții, trebuie să-și în
deplinească mjsiunea fără „bre
șe". Este exact ceea ce se so
licită de la comisia tehnică 
special înființată.
• Pe pista din Sinaia acti

vitatea competițională continuă 
azi („Cupa Bucegi" la bob-2 și 
„Cupa C.S.Ș. Sinaia la sanie-ju
niori) și mîine („Cupa IE.F.S." 
la bob-2 și Ia sanie-seniori).

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI, LA CALIFICĂRILE 
ÎN LIGA EUROPEANĂ LA TENIS DE MASĂ

Miine urmează să plece la 
turneul de calificare pentru 
Liga europeană la tenis de 
masă (Insula Guernsey, Marea 
Britanie. 4—5 februarie) Simion 
Crișan, Zsolt Bohm, Eva Fe- 
renezi și Liar.a Măeean. Antre
nor, Farkas Paneth.

Lotul nostru va participa a-

„STELELE" (GHEȚII Șl ZĂPEZII)
POARTĂ MEDALII!

• Campioana „aurului" : Lidia Skoblikova
• Cumulardul Sixten Jernberg • De ia Peggy

Fleming la Irina Rodnina
De-a lungul celor 6 decenii de 

existență, pe firmamentul Olim
piadelor albe au strălucit fie 
sportivi de o clasă cu totul ex
cepțională care le-a permis să 
colecționeze medalii în decursul 
mal multor ediții, fie aUețt cu 
calități de vedetă spectaculara, 
capabili intr-un răstimp scurt 
să polarizeze atenția opiniei pu
blice.

In prima categorie — sensibili
zând poate mai puțin memoria 
maselor iubitoare de sporturi de 
iarnă — se inscriu. cu deosebire, 
patinatorii specializați in pro
bele de viteză, care s-au dove
dit excelenți „multlatlonlști", 
fiind la fel de bum in întrece
rile de sprint, ca și în cele de 
fond. în fruntea listei stă sovie
tica Lidia Skoblikova care, la 
două ediții (1960 și 1964) a cu
mulat 6 medalii de aur. o ur
mează finlandezul Clas Thun- 
berg (1924, 1322) cu 5 medalii de 
aur și cite una de argint șl 
bronz ; norvegianul Ivar Ballan- 
grud (la trei ediții : 1928. 1932,
1936) cu 4 de aur. 2 de argint și 
una de bronz ; precum și cel po
reclit „patinatorul cosmic", dato
rită recordurilor — fenomenale 
(pentru acea vreme) — înregis
trate (primul patinator din lu
me care parcurge 500 m sub 40 
sec.) — sovieticul Evghenl Gri- 
Șin (premiat tot la trei ediții — 
1956, 1960. 1964) cu 4 medalii de 
aur șl una de argint- Un singur 
schior, un- fondist. s-a putut 
streesma ta grupul acestor colec
ționari de medalii : suedezul 
Sixten Jernberg. învingător. în 
cursul a trei ediții, la 30 km._ la 
50 km șl Ia șta^tâ. adunind 4 
medalii de aur. 3 de argint și 
2 de bronz, deci la un loc (9) mai 
multe dedt a avut cineva vreo
dată la Olimpiadele albe !

Mult mai spectaculos e insă 
răbojul celor care, uneori, „n-au 
dansat decât_ o iarnă", dar s-au
impus in „top"-urile popularității 
cu forța celebrităților artistice. 
Primul „star- autentic al Olim
piadelor albe a fost fără Indo- 
iau norvegianca Sonja Henle, 
copil-mlnune al patinajului ar
tistic și — după spusele fostului 
președinte al C.I.O.. Avery Brun
dage. la București — prima spor
tivă care a deschis in arena o-

poi la campionatele internațio
nale ale Țării Galilor (Cardiff, 
7—9 februarie).

Maria Alexandru nu este 
prezentă la „Top 12 Europa", 
fiind bolnavă. Se pare că de 
la competiție absentează și 
reputații jucători Milan Orlov- 
ski și Tibor Klampar.

Jean-Claude Killy a 
știut să-și conducă 
Victorios schiurile 
printre porți. îna
inte de tripla sa 
biruință de la Gre
noble schiorul fran
cez a făcut — îm
preună cu surorile 
Goetschel — o vi
zită la Poiana Bra
vului, unde a con
curat pe pantele 

Kantzelului

llmpicâ poteca spre profesio
nism. Intr-adevăr, pe tripla câș
tigătoare olimpică (1928, 1932,
1936) o regăsim la Hollywood, la 
producătorul Darryl Zanuck, ju
cînd „Serenada din Valea Soare
lui" și atîtea alte filme de re
nume... Celebru a fost și compa
triotul el Birger Ruud, singurul 
săritor de la trambulină din lu
me care și-a dublat victoria 
(1932 și 1936). pentru ca, după 
o pauză de U ani (Impusă de 
război), să mal obțină o meda
lie de argint, in 1948, la Si. Mo
ritz, la virsta de 36 de ani !

Schiul alpin a avut multe 
„stele", dar prima care a marcat 
o întreagă ediție, cea de la Cor
tina d'Ampezzo (1956), purtă 
numele austriacului Toni Sailer, 
un fiu de cabanier din Kitzbuhel, 
poreclii „Owens al zăpezii" după 
cîștigarea, pe pîrtiile Dolomb 
țllor, a tuturor probelor alpine : 
coborire, slalom și slalom uriaș! 
Isprava n-a mal fost repetată 
dedt o singură dată, de france
zul Jean-Claude Killy, în 1968, 
la Grenoble, de unde, ca o conse
cință, a intrat in angrenajul pu
blicității comerciale, care a des
coperit cît de avantajos se poa
te exploata faima unui sportiv. 
Foarte aproape de „triplă" au 
fost și elvețianca Marie-Therese 
Nadig (învingătoare la coborire 
și slalom uriaș, la Sapporo, in 
1972), dar mal ales vest-germana 
Boși Mittermaier care, in 1976, 
la Innsbruck, cîștigă coborîrea 
șl slalomul special și nu-i lip
sesc dedt 13 sutimi de secundă

Turneul sudameritan al fotbaliștilor noștri

ÎNCĂ 4 MECIURI ÎN BRAZILIA PENTRU 
SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ A ROMÂNIEI
9 Amănunte din meciul cu F. C. Santos @ Șt. Covaci : „Nivelul 
de pregătire a lotului este bun; excelează linia de fundași" ® Or

ganizatorii au creat condiții optime pentru antrenamente

pentru a o întrece și pe campioa
na slalomului uriaș ! Foarte 
aproape de gloria unul „alpin" 
complet au fost excelentul schior 
Italian Gustavo Thocni, ca și 
franțuzoaica Marielle Goitschel. 
In 1980, la Lake Placid, e poate 
rîndul suedezului Ingemar Sten- 
mark...

In istoria Jocurilor Olimpice 
de iarnă nu există ramură- spor
tiva care să nu-și fi avut eroii. 
E posibil ca pe unii din vechil 
campioni (cum au fost Thorleif 
Haug, Haligcir Brenden sau 
Johan GrSttumsbraaten) lumea 
de azi să-i mai uite ; în schimo, 
intrați puternic sub reflectoarele 
actualității publicitare (cine 
nu-și amintește de Peggy Fle
ming 2), mai ales odată cu crea
rea „Cupei mondiale", așii 
schiului alpin (de la Piero Gros 
pînă la Annemarie Moser-Proll) 
intră curent în limbajul de toată 
ziua al suporterilor sporturilor 
hivernale. Sint parcă încă pre- 
zenți in memoria noastră splen
didul bober Italian Eugenio 
Monti („ii rosso volante"), triplu 
medaliata fondistă sovietică Ga
lina Kulakova, de două ori Im
batabilul la combinata nordică 
Ulrich Wehling (R.D.G.), dublul 
campion de blatlon Magnar Sol
berg sau patinatorul olandez 
Ard Schenk, și foarte aproape 
de legendă — admirabila artistă 
a ghețli Irina Rodnina care a 
schimbat partenerii, dar a rămas 
de două ori prima pe podium...

Victor BĂNCIULESCU

- 'psrfijrinerii inului
TRACY AUSTIN INVAȚA

TENISUL CEL
Hotărît lucru, precocitatea este 

Ia modă și în sportul cu rache
ta. Limitele de virstă ale tenis- 
manilor coboară vertiginos și va 
trebui să ne obișnuim curind cu 
ideea că „marii* campioni sînt 
,,mici“ ca număr de ani. Pînă 
acum, exemplele de acest fel fă
ceau parte din rîndul excepțiilor. 
Așa a fost Bjorn Borg și Chris 
Evert, în intempestivul lor de
but, cînd își cîștigau galoanele 
consacrării înainte de a împlini 
majoratul. Acum este rîndul al
tor „copii-minune* să le-o ia 
înainte. Ne gîndim, bineînțeles, 
la John McEnroe și Tracy Aus
tin. Pentru aceasta din urmă, 
dezideratul a și devenit realitate, 
ea fiind clasată actualmente 
înaintea fostei campioane a 
S.U.A., căreia i-a luat locul la 
ultima ediție a open-ulul ameri
can, cîștigat cu brio. 6—4. 6—3 a 
arătat tabela de scor. în finaJa 
de la Flushing Meadow, în sep
tembrie trecut, consemn in d vic
toria celei mai tinere laureate 
din Istoria turneului, 16 ani !

Atît avea Tracy Austin, în mo
mentul primului ei mari triumf 
Dintr-o familie californiar.ă, in 
care „toată lumea“ joacă tenis, 
micuța Tracy a urcat rapid .trep 
tele măiestriei. In 1977. prima 
sa apariție pe gazonul de la 
Wimbledon, făcea senzație. Tri
bunele bătrînei arene londoneze 
nu mai văzuseră o jucătoare de 
numai 14 ani, luptînd cu cele 
mai mari campioane. Peste pu
țină vreme, fetița din Redondo' 
Beach, cu părul strîns în două 
cozi rebele, intra în rîndul fa
voritelor tuturor marilor turnee 
De pe acum este rivala cea mai 
de temut a Martinei Navratilova, 
jucătoarea nr. 1 a ultimului se-

MAI EFICACE
zon. Cu ea a împărțit victorii și 
Infrîngeri de-a lungul unui an 
întreg. Numai lipsa de experien
ță sau poate tracul o fac pe 
Tracy să cedeze în fața super- 
campioanei, tocmai in intilnirile 
cu mare miză. Așa a fost la 
sfîrșitul Circuitului ..Avon*. în 
primăvară, în finala de la MadJ- 
son Square Garden și acum, re
cent în „Turneul campioanelor*, 
i-a lipsit plusul de aplomb, care îl 
aduce de obicei succesul. Chiar 
în fața NavratiloveL

Caracteristicile jocului ei ? In 
primul rlnd .un tempo foarte ri
dicat, pe care-1 menține in tot 
cursul partidei. Excelentă in lo
viturile de pe fundul terenului, 
în special in cele de ..backhand* 
pe care le execută cu două 
miini (ca și Chris Evert !). Dar 
Tracy Austin nu se limitează la 
o defensivă continuă, ci are dese 
veniri la fileu, prin care declan
șează voleuri necruțătoare. Toate 
acestea învățate de la Rob Lans-

ATLETISM e La Budapesta, pe 
teren acoperit, sprinterul sovietic 
Sliapnikov a terminat Învingător 
în două probe : 60 m — 6,73 și 
200 m — 21,5. La săptura în lun
gime (f) cîștigată de Pappler 
(R.D. Germană cu 6,39 m. re
cordmana mondială, Vilma Bar- 
dauskene (U.R.S.S.), s-a situat pe 
locul cinci, cu 6.22 m.

BASCHET • La Bfrlgrad. în tur
neul final al C C E. (m), Bosnia 
Sarajevo — Partizan Belgrad 
93—86 (42—46). Din echipa învin
gătoare s-a evidențiat cunoscutul 
intemaționaJ Dclibasiei, care a 
înscris 28 de puncte. Alte rezul
tate : R^al Madrid — Sinudyne

dorp, antrenorul ei- de la clubul 
„West-End* dintr-o suburbie a 
Los Angelesului. Acesta, olan
dez de origine, pare să se fi 
specializat în creșterea foarte ti
nerelor jucătoare. Următorul său 
..produs* se anunță Andrea Jae
ger (13 ani), o altă Tracy in le- 
venire...

Nume noi, campioane uot rare 
pot schimba fața tenisului femi
nin printr-o spectaculoasă opera
ție de întinerire.

Radu VOIA

TELEX e TELEX
Bologna 101—Bl (40—31) : Den
Bosch (Oianda) — Maccabi Tel 
Aviv 54—63 (28—30). In clasament, 
după șase etape, conduce Real 
Madrid 11 p urmată de Maccabi 
Tel Aviv, Bosziia Sarajevo — cu 
cite 10 p. Sinudyne Bologna — 
9 p. Den Bosch și Partizan Bel
grad — cu cite 7 d

FOTBAL r Turneul preo’irr. pic 
sud-american a continuat in Co
lumbia cu disputarea altor două 
meciuri : z^rgentina — Venezuela 
1—0 (0-0) ; Columbia — Chile 
3—1 (1-1).

RIO DE JANEIRO, 1 (prin 
telex). După jocul disputat în 
compania cunoscutei F.C. San
tos (1—0 în favoarea selecțio
natei noastre divizionare prin 
golul realizat de Câmâ’aru), 
fotbaliștii români au mai jucat 
la 29 ianuarie în localitatea 
Joinville, din statul Santa Ca
tarina, unde au intîlnit formația 
locală F. C. Joinville. Par
tida s-a încheiat cu un 
scor alb dar presa, tele
viziunea și radioul au apre
ciat că echipa noastră a fost 
frustrată de victorie. Astfel, 
Doru Nicolae a marcat un gol 
perfect valabil, nevalldat însă 
de unul dintre arbitrii de linie, 
în plus. Dinu și Cămătaru, a- 
flați în situații foarte bune de 
gol, au trimis balonul în bara 
transversală. *
- In continuare programul esțe 
foarte bogat: patru partide în 
nouă zile. Astfel, sîmbătă 2 fe
bruarie, sportivii români vor 
evolua la Sao Jose Dos Cam
pos în compania selecționatei 
orașului, marți 5 februarie, la 
Araraquara. cu Feroviario din 
prima ligă, vineri 8 februarie 
la Recife, cu F.C. Recife, iar 
duminică 10 februarie își vor 
încheia turneul sud-american 
tot la Recife, jucînd cu F.C.

ȘAH • Turneul de la Wijk 
aan Zee (Olanda) s-a Încheiat cu 
victoria marilor maeștri Y-assir 
Seirawan și Wlter Browne, cla
sați pe primul loc. la egalitate, 
cu cite 19 p din 13 posibile. Pe 
locurile următoare. Korcinoi — 
s' j P. Biylasis șl Timman — 
cu cite 7% p.

TENIS a In cadrul turneului de 
tineret de la Katowice, clujeanca 
Liliana Pop a Invlns-o pe câști
gătoarea de anul trecut poloneza 
Sleradzka. cu 2—6, 6—3. 6—3. ca- 
liticindu-se în semifinale. © La 
Richmond (S.U.A.). In t’irul II. 
G. Vilas — Hie Năstase 6—4, 6—3.

Nautico, ultimele două echipe 
fiind, de asemenea, din Dr'.ma 
ligă- ,

Referindu-se- la turneulM»»^»- 
zilian, iată cîteva opinii ale 
conducătorului delegației noas
tre, Ștefan Covaci :

„Este foarte bine că dispu
tăm aceste patru meciuri in
tr-o succesiune mai -intensă. 
Vom putea verifica mai bine 
gradul de pregătire atins de 
toți jucătorii. Victoria d’n 
partida cu F.C; Santos (meci 
de adio al cunoscutului inter
național Clodoaldo) a fost foar
te importantă pentru echipa 
noăstră. care a impresionat 
plăcut prin tempoul de joc și 
a oferit un spectacol aplaudat. 
Concluzia care se poate trage 
după meciurile disputate pînă 
acum este că nivelul de pre
gătire a întregului lot este 
bun. iar în ceea ce privește com
portarea, excelează linia de 
fundași. Jocul liniei de mijloc 
și al înaintării este spectacu
los, dar eficacitatea lasă de 
dorit. Urmează ca în cele pa
tru jocuri care au mai rămas 
de disputat să se pună accent 
tocmai pe acest capitol, știind 
că echipele italiene (n.r. rea
mintim că la 16 februarie Ro
mânia va ÎAtîlni reprezentati
va Italiei la Neapole) dovedesc 
o deosebită știință a jocului în 
apărare. Deși condițiile de cli
mă sînt grele (în momentul 
convorbirii la Rio erau plus 35 
de grade) datorită căldurii, tot 
timpul s-a^ făcut antrenamen
te, organizatorii creînd con
diții optime pentru pregătiri. 
în cele cinci întîlniri de pînă 
acum nu s-a accidentat nici un 
fotbalist, iar moralul echipei 
este bun. Iată formația de 
bază : Iordache — Negrilă. Ște- 
fanescu, Sameș, Munteanu II 
— Dinu, Boloni, Bălăci — M. N 
Răducanu. Cămătaru și Doru 
Nicolae.

Kediocțio si i cod 70139 București, st» V Con»v *6 »» P I I R 1 tal. centroid ” J5. țectic coresp 11 51 OT; interurban 437: teiex >0 350 romsp Tiparul I. P. „Informatio*
renln; ctrâinâtate j abonamente arin ILEXIM - departamentul eapori .nr.poo a<esâ, P.O. Boi 134-‘37. cetei H 226. București, ttr. 13 Oecembcie nr. X. R. I, 2, 3, 4. 1C363


