
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU 

a acceptat propunerea de a candida 
în alegerile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională în circumscripția 
electorală nr. I „23 August" din Capitală 
Primirea delegației adunării cetățenești 

care a avut loc la întreprinderea „23 August" 
în cursul dimineții de vineri, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, a 
primit delegația adunării cetă
țenilor din circumscripția elec
torală nr. 1 „23 August" a mu
nicipiului București, care l-au 
propus candidat pentru alegeri
le de deputați in Marea Adu
nare Națională.

Cu acest prilej, tovarășul 
Gheorgbe Fană, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., conducătorul delega
ției, a arătat că, într-o atmos
feră entuziastă, în care și-au 
exprimat sentimentele de fier
binte dragoste și adincă recu
noștință pe care ie nutresc față 
de secretarul general al parti
dului. cel mai iubit fiu al po
porului român, participanții la 
marea adunare cetățenească 
care a avut loc, joi după-amia- 
ză, la întreprinderea „23 August" 
din Capitală au hotărit, în una
nimitate, să propună pe to
varășul Nicolae Ceaușescu drept 
candidat în circumscripția elec
torală nr. 1 „23 August" a mu
nicipiului București pentru a- 
legerile de deputați în Marea 
Adunare Națională.

Această hotărîre — a spus 
vorbitorul — constituie o eloc
ventă expresie a adeziunii de
pline a tuturor cetățenilor cir
cumscripției față de politica 
înțeleaptă, clarvăzătoare a parti
dului și statului, a recunoștin
ței și prețuirii pe care toți oa
menii muncii din Capitală, în
tregul nostru popor le acordă 
marelui ctitor al operei de edi
ficare socialistă a țării. Dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care întru
chipați cele mai alese virtuți 
ale fiilor acestui pămint, care 
v-ați dedicat Întreaga viață și 
activitate revoluționară trium
fului idealurilor de progres, 
bunăstare, fericire, independen
ță și pace ale națiunii noastre 
socialiste, sinteți pentru noi toți

8 ...... a

modelul dinamizator al muncii 
avîntate desfășurată de întregul 
popor, consacrată creșterii și 
afirmării fără precedent a 
prestigiului și rolului României 
in viața internațională.

Adresindu-I secretarului ge
neral al partidului rugămintea 
de a accepta să candideze in 
această circumscripție a Capita
lei pentru alegerile de deputati 

cel mai înalt for legislativ 
țării, vorbitorul a subliniat 
aceasta reprezintă pentru

in 
al 
că 
toți cetățenii circumscripției cea 
mai Înaltă cinste și onoare, o 
expresie * sentimentelor de 
înaltă stimă ale întregii noastre 
națiuni față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu care conduce parti
dul, țara, pe drumul luminos 
al socialismului și comunismu
lui, al păcii, progresului și 
prosperității șl, totodată, un 
puternic imbold pentru înfăp
tuirea Programului partidului, 
a obiectivelor Congresului al 
XII-lea al P.C.R.

în numele adunării cetățeni
lor, al tuturor alegătorilor din 
circumscripția electorală nr. 1 
„23 August" pentru Marea 
Adunare Națională, tovarășul 
Dumitru Constantin, directorul 
tehnic al întreprinderii „23 
August", președintele Comisiei 
electorale, a inminat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu scrisoarea 
prin care este rugat să fie can
didatul lor în alegerile de la 
9 martie. Totodată, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost 
prezentată spre semnare decla
rația de acceptare a candidatu
rii pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională.

Adresîndu-se membrilor dele
gației, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Mulțumind reprezentanților 
oamenilor muncii din circum
scripția nr. 1 „23 August" pentru 
propunerea făcută, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acceptat 
candidatura pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare 
Națională, din ziua de 9 martie.

Secretarul general al parti
dului s-a întreținut apoi cu 
membrii delegației.
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în intîmpinarea Congresului educației și învățămîntului

SPORTUL ȘCOLAR Șl UNIVERSITAR TINDE

SA REALIZEZE
Primul Congres al educației 

și invățămîntuluî va marca un 
moment de o deosebită im
portanță pentru poporul nostru 
și Îndeosebi pentru cei peste 
5 milioane de cetățeni ai pa
triei — elevi, studenți și cadre 
didactice — direct implicați in 
viața școlii românești. învăță- 
mintul școlar și universitar se 
bucură de grija permanentă a 
partidului și statului, personal 
a secretarului general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, tînăra generație 
beneficiind de minunate condi
ții de învățătură și pregătire 
pentru viață. Dealtfel, de la 
înalta tribună a Congresului al

NOI PARAMETRI CALITATIVI
interviu cu proi. Marin ILIESCU, director in fl.LI.

XII-lea, secretarul general al 
partidului spunea : „Dispunem 
în invățâmint de o bază mate
rială modernă și un puternic 
detașament de cadre didactice 
și trebuie să facem totul pen
tru a folosi în cele mai bune 
condiții acest potențial, ridicind 
pe o treaptă calitativ superioa
ră întregul lnvățămint — im
portant factor de cultură și 
civilizație, de dezvoltare multi
laterală a societății noastre so
cialiste". în preajma acestui 
eveniment de importanță ma-

joră pentru școala românească, 
pentru întregul nostru popor, am 
avut o discuție cu tovarășul 
prof. Marin Iliescu, directorul 
Direcției științelor sociale, ac
tivităților educative și sportive 
din Ministerul Educației și In- 
vățămintului, despre activitatea 
de educație fizică în școală.

— în programul de dezvol-

Interviu realizat de
Tiberiu STAMA
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In etapa inaugurală a campionatului national

*

ION POPA (Steaua), CEL MAI ÎN FORMĂ
DINTRE SPADASINI!

Concursul s-a desfășurat în ,,formulă olimpică
N-a lipsit mult ca finala de 

la „Floreasca 11“ a primei etape 
a campionatului național indi
vidual de spadă să aibă loc, ca 
și în alte ocazii, în... familie, 
între frații Ion și Mihai Popa, 
ambii de la Steaua. S-a inter
calat, însă, între valoroșii spa
dasini, experimentatul scrimer 
din Tg. Mureș, Anton Pon- 
gracz, care l-a întrecut pe Mi
hai Popa, cu 10—8. în acest fel 
ultimul asalt al etapei inaugu
rale l-a opus pe L Popa lui A. 
Pongracz. Marcat, desigur, de 
efortul de pinâ atunci (după 9 
ore de prezență neîntreruptă 
pe planșă !), Pongracz s-a re

Miine, la Baia Mare

EXPLORĂRI - 60R0NKAY ÎN PRIMA MANȘĂ 
Ă „

Prima manșă a „Cupei bal
canice" la volei masculin este 
programată miine, în Sala spor
turilor din Baia Mare. Protago
niste : formația Explorări, de
ținătoarea trofeului, și echipa 
turcă Boronkay Istanbul. Vo
leibaliștii băimăreni — Arbu
zov, Parașehivescu, Bălaș, Cor- 
cheș, Ignișka, Mihalea, Staieu 
ș.a. —, conduși de antrenorul 
Mihai Chezan, dețin, desigur, 
prima șansă, avind în vedere 
nu numai terenul propriu, dar 
și superioritate* valorică.

Meciul va Începe la ora 11 
și va fi condus de o brigadă 
de arbitri din Grecia, formată

CUPEI BALCANICE“ LA VOLEI
din Ph. Dimopoulos și T. Cal- 
patsogia. Partida retur este pro
gramată duminica viitoare. Ia 
Istanbul.

simțit și I. Popa și-a adjudecat 
victoria destul de lejer, 
10—3, dcmonstrînd că 
și în actualul sezon, cel 
ficace scrimer la 
probă !

întrecerea a debutat 
temui clasic, cu trei tururi pre
liminare, care au redus de la 
65 la 16 numărul aspiranților la 
primele 12 locuri. Atîția urmau 
să se califice mai departe, în 
etapa a Il-a a campionatului. 
Pină la eliminările directe, o 
singură surpriză de proporții: 
„blocarea" lui Liviu Angelescu, 
în turul II al preliminariilor, 
practic datorită înfrîngerii (cu 
5—1...) la un trăgător cvaslne- 
cunoscut. Cristian Papa; de la 
I.E.F.S. în eliminări directe, 
calificare clară. In cazul lui L 
Popa. R. Szabo, M. Popa și L 
Dima. învinșii din tururile 
de recalificare s-au întîlnît în 
tre ei pină la stabilirea celor
lalți patru spadasini care ur
mau să Intre in finala de 8, 
disputată la rîndu-i tot în sis
temul eliminării, ceea ce a con
stituit o noutate ; de fapt este 
formula ce se va folosi la vi
itoarea ediție a CM. Faptul că

în sis-

cu 
este, 

mai e- 
această

D

Ion Popa (Steaua), in dreap
ta, in asalt cu colegul său ie 
club, Dinescu.

Foto : Ion MIHĂICĂ

primii 8 (și nu primii 6, ca 
pină acum) își vor apăra șan
sele, in continuare, prin asal
turi eliminatorii, sporește in
teresul față de întrecere, o face 
totodată mal echitabilă. Iată și 
cum arată tabloul Analiștilor: 
L L Popa (Steaua), 2. A. Pon
gracz (ASU Tg. Mureș), 3. O. 
Zidaru (Steaua), 4. M. Popa 
(Steaua), 5. L. Isăilă (Electro- 
putere Craiova), 6. R. Szabo 
(Steaua). 1. L Dima (Farul 
C-ța), 8. Cr. Papa (I.E.FS.).

Simbătă 
„Floreasca 
Diviziilor 
(t st)

și duminică, tot la 
II", prima etapă a 

A șl B de spadă

L
CURAJUL DE A PRIVI PRIN TINE ÎNSUȚI

LA SINAIA, „CUPA BUCEGI“ LA SANIE 
Șl CAMPIONATELE NAȚIONALE

Pe pirtia din Sinaia se des
fășoară, astăzi și mîine, com
petiția internațională de sanie 
dotată cu „Cupa Bucegi", la 
care Iau parte sportivi din 
Cehoslovacia, R.D. Germană și 
România. Menționăm că din 
echipa R.D. Germane, țară ai 
cărei reprezentanți domină a- 
rena internațională a acestui 
sport, fac parte juniori clasați 
in 1979 și 1980 intre locurile 
1 și 3 la concursurile juniorilor, 
mai precis la campionatele eu
ropene și la „Cupa Prietenia".

Pentru sănierii români. în

trecerile contează și drept cam
pionate naționale, la ale căror 
locuri fruntașe candidează, în 
principal, Carmen Popovici, Ro
xana Bărtușică, Mariana Câr
pă, Gabriela Haja, Cornelia 
Vasile, Gheorgbe Dumitrescu, 
Iacob Ispas, Victor Anghel, 
Costel Țigănuș, Virgil Comșa, 
Constantin Răducanu și Ghcor- 
ghe Pleșa.

Campionii en titre sînt : Car
men Popovici (I.E.FJS.), Gh. 
Dumitrescu (A.S. Armata Bra
șov) și V. Anghel — I. Ispas 
(A.S.A. Brașov).

Cind lui Ivan Patzaichin i 
s-a rupt pagaia in timpul me
morabilei curse olimpice de la 
Miinchen, pe care a și cîști- 
gat-o dealtfel, curajul acestui 
sportiv de a se fi privit cu 
luciditatea și încrederea pe care 
doar marii campioni le găsesc 
în momentele de mare răscruce 
l-au ajutat să depășească abisul 
care se deschisese în fața lui. 
Cîți sportivi nu s-ar fi descu
rajat in asemenea clipe, aban- 
donînd lupta 7

A te privi în oglinda con
științei tale proprii este un act 
de temeritate, dar și de preci
zie. Unii se „văd"... pitici, spe- 
riați și prăbușiți înainte de a 
li dat ochii cu adversarul pe 
care-1 evaluează cu șanse mult 
prea generoase. Alții, în schimb,

se „văd“.„ uriași, deformați de 
o încredere nejustificatâ, cind 
imprudența sau riscul insufi
cient distilat poate ameți pe 
oricine.

Cită încredere densă și 
neclintită i-a trebuit lui Carol 
Corbu pentru ca, la ultimele 
trei ediții ale campionatelor 
republicane, să cîștige in încer
carea finală, a șasea, cînd spec
tatorii părăseau stadionul, cu 
convingerea că rezultatele nu 
mai puteau fi întoarse 7

Este nevoie de o mare tărie 
de caracter ca după o victorie 
răsunătoare să te scrutezi ne
milos, așa cum te scrutează 
învinșii tăi cărora le-ai smuls 
laurii biruinței. Dar trebuie să 
le-o iei înainte, pentru că ob
servarea ta destoinică, aspră, te

ferește de surprize și-ți dezvă
luie, poate, multe alte slăbi
ciuni pe care îngăduința față 
de tine însuți ți le ascunde 
perfid.

Luptătorii noștri de greco- 
romane, purtind cu ei aplauzele 
de la Campionatele europene 
’79, au fost zgîlțîiți serios de 
adversari cu ocazia Campiona
telor mondiale, desfășurate la 
numai cîteva luni distanță de 
„explozia" medaliilor europene.

în schimb, luptătorii de libe
re, trimiși parcă de... comple
zență, și-au onorat misiunea, 
mandatul lor modest fiind in-

MAR1A ȘERBAN 
psiholog

(Continuare tu pag. a 2-a)



AZI ȘI MÎINE, PE AGENDA 
,,DACIADEI ALBE"

Pe agenda marii compe
tiții sportive „DACIADA" fi
gurează, astăzi și mîine, nu
meroase întreceri din etapa 
de iarnă în cadrul fazei ju
dețene și finalelor pe țară.

Intre cele mai importante 
manifestări ce vor avea loc 
se înscrie „Cupa U.G.S.R.” 
la schi alpin și fond, cu 
participarea cîștigătorilor e- 
tapelor județene. Această fi
nală va fi găzduită de cu
noscuta stațiune montană 
Vatra Domei, unde zăpada 
este încă bună, cu toate că 
vremea s-a încălzit în ul
timele zile. Sîmbătă va avea 
loc un mare cros de masă 
pe schiuri. Consiliul Central 
al U.G.S.R. și C.N.E.F.S., cu 
sprijinul organelor sindicale 
și sportive locale, au luat 
toate măsurile pentru orga-

nizarea în cele 'mai 
condițiuni a acestei 
tante competiții 
etapei de iarnă 
dei“.

în municipiul 
ghe se va desfășura finala 
pe țară a „Daeiadei albe” 
la șah și tenis de masă pen
tru copii, dotată cu „Cupa 
Pionierul”. După cum ne in
formează corespondenții noș
tri, au fost luate și aici toa
te măsurile organizatorice 
necesare, C.N.O.P., in co
laborare cu C.N.E.F.S. și or
ganele locale ale pionierilor 
și sportului dorind să facă 
din această competiție o 
sărbătoare a sportului celor 
mici.

In Semenic, în zilele de 
12 și 13 februarie se va des
fășura Dinam oviada la schi.

din
a

i bune 
impor- 
cadrul 

„Dacia-

Sf. Gheor-

cărți wi ANTRENORUL

DOSARUL PSIHOLOGIEI SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

cununat de un succes autentic 
și binemeritat.

La „turneul de calificare" de 
volei ’79, fetele noastre, con
siderate outsidere în conștiința 
multora, s-au întrecut pe sine 
într-o competiție nu numai cu 
adversarele, dar și cu propriile 
lor slăbiciuni, reduse la tăcere, 
printr-o încredere nestrămutată 
în șansa de a învinge. Acest 
curaj le-a permis calificarea 
pentru Jocurile Olimpice.

Iată de ce este nevoie ca 
acest curaj de a privi prin tine 
insuți să devină o stare de 
spirit pentru fiecare sportiv.

Exercițiul lucid și conștient 
al autoanalizei duce, cu timpul, 
la EVALUĂRI PRECISE. A- 
tunci nici succesul nu îmbată, 
nici eșecul nu prăbușește. Fie
care sportiv, ca și echipa în 
ansamblu, se detașează de im
presiile celor din jur, de opi
niile cronicarilor sportivi, une
ori prea măgulitoare, alteori 
prea incisive, de impresiile pu
blicului, ale suporterilor sau 
adversarilor.

Cu o astfel de încredere 
tașată, oarbă și surdă la 
ce o înconjura și putea să o 
deranjeze, a evoluat 
feminină de gimnastică la ulti
mele campionate mondiale de 
la Fort Worth. Cine ar fi cre
zut că fără Nadia Comăneci. 
motorul și sufletul echipei, lu
crurile nu vor 
Probabil că 
contaseră pe 
noastre, șansă 
niciodată specifică marilor cam
pioni.

• Șocul accidentării Nadiei a 
fost parat și transformat în șoc 
pentru adversari.

îndrăzneala, curajul dirz și 
prudent, modest și sincer, vin 
din încrederea celui care știe 
că poartă în sine și cu sine o 
forță interioară autentică, reală, 
care se impune în fața oricărei 
slăbiciuni a adversarului.

Această încredere nu apare 
însă nici peste noapte, și nici 
de nicăieri, ci este rodul unei 
neobosite rîvne, adunate bob cu 
bob, fertilizate de renunțări și 
sacrificii conștiente, disciplinate 
și fără pauze.

Sigur că este greu să dai 
„rețete" prin corespondență, să 
prezinți soluții și metode prin 
intermediul presei, dar, cu titlu 
informativ, poate că nu este 
lipsit de importanță să reco
mandăm exercițiul sistematic al 
autoanalizei, în care ' fiecare 
sportiv să se privească rece,

Culese din bogata sa ex
periență, de antrenor al u- 
nor echipe cu strălucite per
formanțe interne și interna
ționale, ca și al reprezen
tativei feminine de handbaî 
a României care, sub ba
gheta sa, a cucerit medalii 
de aur la „mondiale", sau 
strînse cu grijă de-a lun
gul anilor din cele consta
tate la colegi, datele pre
zentate în carte, graficele și 
planurile reprezintă chinte
sența gindirii, chiar o bază 
pentru viitorul profil al me
seriei de antrenor. Și din 
acest punct de 
tribuția adusă 
tehnician 
loare. (H.

ALTE APARIȚII

un antrenor care să întru
nească toate calitățile cu 
care îi..; înnobilează auto
rul sau că un om ar putee 
să rezolve un număr atît de 
mare de probleme complica
te. Aproape imposibil pare 
și ca antrenorul să devină 
specialist în atîtea științe 
implicate în noua știință a 
sportului. Autorul n-a avut, 
sîntem siguri, nici el cre
dința că este posibil. A pus 
însă în fața tuturor colegilor 
săi de breaslă o scară a valo
rilor cu ajutorul căreia 
să-și măsoare devenirea, 
pînă la perfecțiune, care să-i 
stimuleze permanent pentru 
o asiduă activitate de com
pletare a cunoștințelor, de 
lărgire a sferei de acțiune. 
Folositoare pentru toți an
trenorii, cartea „Antrenorul 
— profilul, personalitatea și 
munca sa“ devine absolut 
necesară celor tineri. Aceș
tia vor 
manual 
Popescu 
gur, un j 
zolvarea 
ficilelor 
ivesc în 
vitate.

vedere, cori
de reputatul 
de reală va-

Antrenorul emerit Cons
tantin Fopeșcu, conducătorul 
tehnic al formației feminine 
Constructorul Baia Mare, 
și-a asumat o sarcină foarte 
dificilă: aceea de a detalia 
in paginile unei cărți profi
lul, personalitatea și munca 
antrenorului. Cartea, apăru
tă in Editura Sport-turism, 
deosebit de utilă oricărui 
tehnician, indiferent de dis
ciplina căreia i s-a dedicat, 
este — în primul rind — o 
amplă și argumentată dezba
tere.

Firește, este greu de cre
zut că există la ora actuală

este
N.).

• D.
xerciții 
că.
• P. ........... .....

exerciții pentru fazele 
joc.
• Gh. Mititelu, C. Ștefa- 

niu — Momente critice în 
pregătirea șahistă.

*** — Selecția medico- 
biologică în sport.

Manoileanu — E- 
de gîndire rugbysti-

Cercel — Handbal, 
de

găsi în veritabilul 
al lui Constantin 
un îndrumător 

prețios ajutor în 
multiplelor și 
probleme ce 
complexa sa acti-

si- 
re- 
di- 
se

aspru, fără milă și mai ales 
fără teamă. Orice slăbiciune 
sesizată la timp (de tine insuți, 
nu numai de adversari), în
seamnă o șansă în plus pentru 
rezolvarea ei. A practica politi
ca struțului în probleme de
autoevaluare a slăbiciunilor
(inerente oricărei ființe umane) 
înseamnă a favoriza șansa ad
versarului de a te fi surprins. 
El te privește cu „lupa și mi
croscopul", încercînd evident să 
te pareze, să te surprindă acolo 
unde lanțul este mai slab.

Exercițiul autoanalizei se îm
pletește armonios cu autosuges
tia pozitivă, mobilizatoare, a 
celui care realmente contează 
pe ceva autentic în ființa sa 
Repetarea zilnică mentală a 
unor comenzi ca : „sint puter- 
nic(ă) !" „îmi pot stăpini ner
vii !“, „Nu mă surprinde ni
mic !“ trebuie să aibă un suport 
reaL obiectiv, întărit concret 
cu dovezi sistematice de tărie 
sufletească, de forță interioară. 
Nu pare ademenitoare ideea ca 
sistematic să vă verificați pu
terea interioară prin (mici) 
probe de curaj ? Cel mai mult 
întărește imaginea de sine a 
fiecăruia dintre noi atunci cind 
reușim cu succes să ne domi
năm slăbiciunile, rind pe rind. 

echipa Iată cîteva exemple orientati
ve pentru scopul urmărit. în 
timpul vizionării unui film in
teresant, să fim în stare să 
ieșim din cameră, pentru 5—10', 
pentru a ne dovedi nouă înșine 
că sîntem capabili să renun
țăm conștient la ceva plăcut Să 
ne impunem un plan zilnic de 
activitate pe care să ne stră
duim să-l efectuăm, chiar dacă 
nu avem chef. Seara să anali
zăm ce am realizat din el, ce 
nu am realizat din el și de ce. 
In loc să ne lăsăm dominați 
de nervi in fața dovezilor de 
neloialitate ale arbitrului sau 
ale adversarului, să respirăm 
adine de cîteva ori, să-i zîm- 
bim calm, cu superioritate, fiind 
convinși că numai prin demni
tatea noastră autentică, exersa
tă sistematic și cu răbdare, îl 
putem pune la punct. Iată doar 
cîteva exemple de exerciții cu 
care fiecare se poate confrun
ta sistematic, pentru a-și do
vedi și a dovedi celor din jur 
că este o personalitate cu ade
vărat puternică, deosebită, care 
impune respect celor din jur.

Pentru că nimic nu este mai 
trist decît să ratezi o pregătire, 
o trudă, o șansă, deoarece nu 
știi sau nu poți avea curajul 
de a privi prin tine însuți.

ale

de- 
tot

avea de suferit ? 
mulți adversari 
șansa prăbușirii 

ipotetică, dar

FOȘTI Șl ACTUALI
PERFORMERI Al

CLUBULUI STEAUA
IN MIJLOCUL
PIONIERILOR

Duminică dimineață, la Casa 
Centrală a Armatei va avea loc 
(ora 10) o intiinire între cîțiva 
dintre cel mai populari, foști și 
actuali performeri ai clubului 
Steaua — între care Corneliu Ion 
(tir), Ion Checicheș (gimnastică). 
Alee Năstac (box) și Alin Savu 
(baschet) — și 500 de pionieri 
practicant! al sportului din Ca
pitală. Prezintă Octavian Vlntllă. 
Va urma o gală de filme cu 
subiect sportiv.

Paga i Sportul|

SPORTUL ȘCOLAR Șl UNIVERSITAR TINDE
SĂ REALIZEZE

(Urmare din pag. 1)

tare a mișcării sportive pe pe
rioada 1976—1980, aprobat de 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., invățămintul și, 
ia speță, uneia din principalele 
sale verigi, lecția de educație 
fizică, i se acordă un rol ma
jor in formarea deprinderilor de 
mișcare, in atragerea tineretului 
studios in practicarea exerci
țiului fizic și in îndrumarea a- 
cestuia către o activitate spor
tivă organizată.

— Cum apreciați că s-a des
fășurat această activitate ?

— Ministerul Educației și In- 
vățămintului. împreună cu ins
pectoratele școlare, cu condu
cerile unităților de invătămint 
și ale instituțiilor de invăță- 
mint superior, a stabilit moda
lități de desfășurare a lecțiilor 
de educație fizică dar și a altor 
activități cu caracter de masă, 
cum sint gimnastica de învio
rare, efectuată zilnic in cămine 
sau internate, in recreații, cam
pionatele pe clase sau ani de 
studii, drumețiile șl excursiile, 
concursurile de cros, toate or
ganizate in colaborare cu or
ganizațiile de copii și tineret. 
O atenție specială s-a acordat 
conținutului acestor activități. 
In acest sens, au fost elaborate 
noi programe de educație fizică, 
programe-cadru pe ramuri de 
sport, pentru instituțiile de în- 
vățămint superior, s-au organi
zat cursuri de perfecționare cu 
profesorii de educație fizică, 
educatoarele și învățătorii, s-au 
elaborat și “ “ “ 
îndrumare 
cialitate.

— Cum 
școlii și 
largă preocupare metodică și or
ganizatorică, prin intermediul 
lecției de educație fizică și a 
complexului de activități edu
cative pe care l-ați prezentat?

— Concret : un procent de 
“5—8Oc/o din totalul elevilor și 
studenților noștri îndeplinesc 
normele de verificare a gradu
lui de pregătire fizică la nive-

tipărit materiale de 
metodică și de spe-

se reflectă 
a facultății

în viața 
această

Intreprinderea de Turism, Hoteluri ți Restaurante București,

Biroul de Turism pentru Tineret — Agenția municipiului 
București

organizează :

„TRENUL TURIȘTILOR"
o nouă formulă de excursie la sfirșit de săptămină.
9 In fiecare duminică la oro 7,09, din gara București 

Nord, va pleca spre Predeal (sosire - ora 9,38) „Trenul 
turiștilor". înapoierea in gara București — Băneasa, la oro 
19,07 (pleacă din Predea! la oro 16,20).
9 In fiecare sîmbătă la ora 9,15, . 

Nord, va pleca spre Predeal (sosire - 
turiștilor". Inapoiereo in gara București 
nică la ora 20,59 (plecarea din Predeal

înscrieri pentru „TRENUL TURIȘTILOR" 
rei săptămini (PINÂ MIERCURI I) la filialele 
bucureștene din str. Mendeleev nr. 14, Bd. Republicii nr. 68, 
Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 35 și Cal. Griviței nr. 
138.

din gara București 
ora 11,15) „Trenul 
— Băneasa dumi- 

la ora 18,32).
la începutul fiecă- 

de turism

EXCURSIE PLĂCUTA !

NOI PARAMETRI CALITATIVI
Iul notelor 8, 9 și 10. In același 
timp, semnalăm faptul că au 
crescut indicatorii care stau la 
baza aprecierii nivelului de dez
voltare armonioasă a tineretu
lui. In ultima vreme s-a redus 
simțitor numărul elevilor și 
studenților cu scutire medicală, 
și ca armare a faptului că tot 
mai multi dintre aceștia înțeleg 
necesitatea și, implicit, foloasele 
exercițiului fizic.

— Cum apreciați 
sportivă de masă 
mînt ?

— Se constată o

activltatea 
din învăță-

Largă aflu
ență a tineretului studios către 
numeroasele întreceri organi
zate sub genericul „Daeiadei", 
marea competiție sportivă na
țională inițiată de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Nu
mai la întrecerile de atletism, 
gimnastică, lupte și jocuri spor
tive au luat parte, Ia fazele de 
masă, peste 3 milioane de e- 
levi și circa 80 000 de studenți. 
Aceasta separat de alte acti
vități sportive inițiate în ma
joritatea județelor sau a cen
trelor universitare, cum ar fi 
serbări și demonstrații spor
tive de masă organizate cu pri
lejul deschiderii sau închiderii 
anului școlar și universitar, 
concursuri și competiții cu tra
diție incluse in calendarele a- 
sociațiilor sportive școlare, des
fășurate sub egida „Daeiadei”. 
Cîteva cifre rețin atenția : Ia 
ediția 1979 a marii competiții au 
fost prezenți peste două mili
oane de elevi la întrecerile de. 
iarnă și aproape trei milioane 
la cele de vară !

— Amploarea activității 
sportive de masă din școli și 
facultăți a prefigurat apariția 
unei trepte calitativ superioare, 
prin înființarea cluburilor spor
tive școlare și universitare. Ce 
se cuvine subliniat 
sens ?

— Fluxul puternic 
iului studios către 
sportivă de masă, 
permanentă, a determinat crea
rea unor cluburi în care ele
mentele dotate pentru sport să 
poată parcurge noi pași spre 
devenire. Astfel, s-a ajuns ca 
numărul cluburilor sportive 
școlare să atingă în prezent 207, 
iar al celor universitare 28. 
în sprijinul reușitei acestor u- 
nități sportive de performanță 
din rețeaua învățămîntului s-a 
aflat nu numai preocuparea 
pentru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor materiale (amena
jări, echipament, calendar com- 
petițional), ci însăși creșterea 
an de an a numărului de copii 
și tineri selecționați, instruiți 
și pregătiți pe plan educational 
în aceste unități, posibilitatea 
participării lor, cu bune re
zultate, Ia campionatele de co
pii și juniori organizate de 
federații. Trebuie să menționăm 
faptul că n-a fost o participa
re formală, simbolică. Dimpo
trivă. Statisticile complete ale 
anului 1978, 
invățămintul 
214 titluri de 
dul elevilor __  __
studenților. Nu este de prisos să 
adaugăm că peste 400 de tineri 
și tinere din școli și facultăți 
au fost selecționați în diferite 
loturi naționale, o parte dintre

în acest

al tinerc- 
activitatea 
cotidiană,

de pildă, situează 
pe primul Ioc, cu 
campioni din rîn- 
și 112 din cel al

ei aflîndu-se chiar și în cele 
olimpice.

-■ Apare, așadar, o finalitate 
a muncii de educare și instru
ire sportivă a elevilor și 
denților. Considerați util 
faceți unele evidențieri ?

— Considerăm că se 
șează, prin aportul adus 
carii noastre sportive, elevele 
gimnaste de la Clubul snortiv 
școlar „Cetate" Deva, în frunte 
cu maestra emerită a sportului 
Nadia Comăneci, Erou al Mun
cii Socialiste, triplă campioană 
olimpică, componentă a echipei 
României, campioană mondială 
anul trecut in S.U.A. Relevăm 
totodată o seric de alți sportivi 
cu bune rezultate. în cazul ele
vilor, 
șan 
Ioana 
atleții 
Liviu 
Cojocarii (Craiova),
Sorin Roca și Gabriela 
ker (Satu Mare), 
Jenei Deszo (Cluj-Napoca), în
treaga echipă dc sanie (Sinaia). 
Este de subliniat, totodată, fe
lul cum muncesc pentru ridica- 

' rea continuă a ștachetei perfor
manței unele cluburi sportive 
școlare : Cetate Deva (gimnas
tică), cel din Cîmpulung Mus
cel (atletism), Locomotiva 
București (rugby), toate clubu
rile sportive școlare 
Craiova, nr. 1, 
(București) ș.a.
asemenea, de remarcat gradul 
înalt de profesionalitate al u- 
nor cadre didactice, în frunte 
cu soții Marta și Bela Karoly 
(gimnastică), Ileana Ghiță și 
Gheorghe Roșu (baschet), Eli- 
sabeta Stănescu, Maria Zamfi- 
rescu și Gabriel Bădescu (at
letism), Sandy Chirîță (volei). 
Constantin Ofițcrcscu (Constan
ța), Ion Schuster (natație), Tra
ian Bucovală (handbal), Con
stantin Vasile (rugby). In ca
zul studenților, avem cuvinte 
de laudă pentru sportivii Eva 
Z°rgo-Raduly (atletism, 
versitatea Cluj-Napoca). 
men Constantinescu și 
Roman (caiac-canoe, 
București), Alexandru 
(handbal, Politehnica ' 
ra), Dragoș Panaitescu 
I.E.F.S. București), pentru clu
burile sportive Știința București, 
Politehnica Timișoara și Univer
sitatea Craiova, ca și pentru o 
serie de profesori-antrenori, ca 
Eugen Bartha (Bacău), Gheor
ghe Bodescu și Constan
tin Jude (Politehnica Timișoa
ra), Mitică Antonescu (Baia 
Mare), Ion Boicu (București).

In încheierea discuției, tova
rășul prof. Marin Iliescu a ți
nut să precizeze că deși mai 
există lipsuri, o serie de ne- 
impliniri, totuși realizările 
semnalate dau convingerea că 
acționînd ferm, cu mai multă 
perseverență, așa cum cer do
cumentele de partid, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, pre
ședintele României, sportul șco
lar și universitar va fi în mă
sură să realizeze noi parametri 
calitativi, în pas cu sarcinile de 
importanță istorică ce revin în
vățămîntului din hotărârile Con
gresului al XII-lea al P.C.R.

stu- 
să

deta- 
miș-

luptătorul Ștefan Negri- 
(Constanța), voleibalista 
Liteanu (Km. Vîlcea), 
Sorin Matei (București), 
Maftci (Iași) și Cristina 

scrîmerii 
Betu- 

patinatoru!

Uni- 
Car- 

Mircea 
A.S.E.

Folker, 
Timișoa- 

i (bob,



CATEDRA

AL MUNCII
Neacșu a fost in- 
o componentă de 
lotului reprezentativ

DIN BANCA

DRUMUL FIRESC

Sublinieri

Marilena 
totdeauna 
nădejde a 
feminin de gimnastică, socoti
tă. pe bună dreptate, ca „om 
de echipă*. Antrenorul Nico- 
lae Buzoianu, de la Clubul 
sportiv școlar din Sibiu, a re
comandat-o acum cîțiva ani an
trenorilor Marta și Bela Ka- 
roly, iar acești doi reputați 
tehnicieni aveau să se convin
gă imediat că pot conta pe Ma
rilena Neacșu. Printr-o pildui
toare dăruire și o perseveren
ță ieșită din comun in perfec
ționarea continuă a măiestriei 
sportive, Marilena a devenit 
curind o gimnastă de frunte 
a țării, imbrăcind apoi deseori 
tricoul echipei reprezentative. 
In 1976. la Jocurile Olimpice 

Montreal, doar .cîteva su
timi de punct au despărțit-o 
de... medalia de argint, pentru 
câ atit i-a lipsit pentru a fi 
selecționată in echipa repre
zentativă a României ! A tre
buit sâ se mulțumească cu pos
tura de rezervă, gata în orice 
moment, dacă ar fi fost nevoie, 
sâ ia locul uneia din colege, 
desigur cu același ridicat ran
dament. In 1977, la campiona
tele europene de la Praga, e- 
volueazâ cu mult succes ală
turi de Nadia Comăneci și 
Teodora Ungureanuj situîndu- 
se, in imediata lor apropiere, 
în toate cele patru probe ale 
competiției. In anul următor 
face parte din sextetul de bază 
al echipei reprezentative, cu
cerind „argintul*, la campiona
tele mondiale de la Strasbourg, 
pentru ca anul trecut, la Fort 
Worth, Marilena Neacșu să se 
afle din nou in focul emoțiilor 
sportive.

Anul trecut, în viața Mari- 
lenei Neacșu s-a produs un 
prim și foarte important salt 
calitativ în direcția împlinirii 
idealurilor de muncă și viață. 
Susținînd, împreună cu alți 
componenți ai loturilor repre
zentative și olimpice, exame
nul de admitere la I.E.F.S., 
Marjjena Neacșu a trecut cu 
foarte bine această adevărată 
„probă * . ____  _
fruntea listei celor admiși in 

vență.

de foc“, aflîndu-se în

al cursurilor fără frec- 
„M-am înscris la fără

PENTRU SPORTIVA MARGARETA CĂTINEANU
A ȚI TACE DATORIA INSEAMNA

CONȘtlINJA
O urmăream, nu de mult, pe 

cunoscuta sportivă Margareta Că
tineanu la o lecție obișnuită de 
antrenament, acolo unde și-a fă
cut debutul în popice și unde 
și-a pregătit, de 15 ani încoace, 
fiecare succes în micile și marile 
competiții : arena întreprinderii 
de țevi Republica din Capitală. 
Lansa bilele, de aproape 3 kg. 
fiecare, una după alta, cu forță, 
cu ambiție tot mal aprinsă, lo
vind de flecare dată In plin. O 
manșă. încă una, șî încă una. 
Din plăcere 7 Cu siguranță, altfel 
nu ar ti ales acest sport. Dar 
numai atit 7

Margareta Cătineaau zlmbește : 
„tn sport, ca și in viață, dealt
fel, dacă vrei să trăiești satisfac
ția de a fi realizat ceva deosebit 
— și toți oamenii buni tind spre 
aceasta — trebuie să muncești 
din toată inima, cu toate forțe
le*. Glasul el subliniază, parcă, 
ultimele cuvinte : „din toată ini- 
ma, cu toate forțele". De aceea 

o și întrebăm: ,J>e unde ați În
vățat acest lucru, tovarășă Căti- 
neanu 7* Iutii de la
apoi de la oamenii mal în virstă, 
din documentele de partid*.

Drumul el in sport șl în viață 
dovedește că Margareta Cătineanu 
a avut totdeauna In țață 
crez.

Cind a fost promovată în 
pa întreprinderii gîndea ; 
fac cinste uzinei*. Șl a _____
Promovind în lotul național de 
junioare, apoi în cel de senioare 
a promis: „Vom apăra prestigiul 
sportului românesc !“ Notăm cf- 
teva din succesele sale, ca măr-

acest

echi
pă 

făcut. 

frecvență 
spunea cunoscuta 
gimnastă — pen
tru că am conside
rat că e prea de
vreme să întrerup 
complet cu gim
nastica dc perfor
manță, să mă des
part de colectivul 
de sportive și an
trenori cu care am 
lucrat în ultimii 
4—5 ani“.

Și, intr-adevăr, 
zilele trecute am 
întîlnit-o pe Ma
rilena în sala de 
gimnastică de la 
Deva, alături de 
Nadia, Emilia, Du- 
mitrița, Mclita, Ro- 
dica și de toate 
celelalte tinere
gimnaste componente ale lo
tului olimpic. La bîrnă, 
ralele, sărituri sau sol, 
rllcna Neacșu lucra cot la 
cot cu mai tinerele sale 
colege, străduindu-se să a- 
dauge noi valențe măies
triei sportive șl sperînd, poate, 
că va mai fi încă utilă echipei 
naționale, chiar dacă este pe 
deplin convinsă că sportivele 
tinere vor avea întotdeauna 
mai multe șanse la selecție.

Aveam însă să constatăm 
că în viața Marilenei Neacșu 
s-a produs în prima lună a a- 
nului 1980 un nou moment im
portant și deosebit de semnifi
cativ. Intr-adevăr, nu mică 
ne-a fost mirarea cind, imediat 
după antrenament, am întîlni- 
t-o pe Marilena, aceeași care 
lucrase timp de două ore ală
turi de lotul reprezentativ, din 
nou în sală, dar de 
ta în calitate de... 
Ni s-a spus că, la 
antrenorului emerit 
roly, Marilena Neacșu — avînd 
calificativul de antrenoare cu 
categoria a IV-a — a preluat 

. o grupă de gimnaste din clasa 
I, cu care lucrează, alături de 
ceilalți tehnicieni ai școlii res
pective. Cu modestia și pa
siunea cu care ea însăși a fost 
învățată să lucreze, se strădu
iește, la rîndu-i, să insufle 
foarte tinerelor sportive dra-

data aceas- 
profesoară ! 
propunerea 
Bela Ka-

a-ți 
act de 

republi- 
i euro-

— din nou — 
Bilaș) in 1579. 
nu se va opri

Republica, era

turie că pentru Cătineanu 
face datoria înseamnă un 
conștiință : campioană ] 
cană în 1971 ; campioană ___
peană (echipe) junioare, în ace
lași an; locul doi la campiona
tul mondial din 1974 (perechi, cu 
Elisabeta Albert) și locul trei pe 
echipe ; locul unu în „Trofeul 
Carpați" la perechi (cu Alexan
dru Cătineanu, soțul ei), un loc 
doi (perechi) și un loc trei (in
dividual) la mondialele din 1978 ; 
„Trofeul Carpați* 
(perechi, cu Iile 
Șl, fără îndoială, 
aici...

Cînd a venit la _________ ___
o simplă distribuitoare de mate
riale. Astăzi este șefa depozitului 
de scule și dispozitive așchletoa- 
re, unul din comuniștii prețuiți 
și stimați in întreprindere, unul 
din oamenii care muncesc „o>i 
toată inima, cu toate forțele** 
pentru 'îndeplinirea însemnatelor 
obiective puse în fața colectivului.

„Iar acasă — continuă ea — 
sînt soție și mamă. Și slnt feri
cită, pentru că soțul meu mun
cește și gîndește ca și mine, pen
tru că pe Laurențiu, băiețelul 
nostru, îl vom crește la fel*.

Margareta Cătineanu îșl reia — 
după scurtul nostru dialog — an
trenamentul. Cu plăcere, cu setea 
de a se autodepăși, pentru că, 
așa cum remarca ea, acesta e 
drumul firesc — șl obligatoriu — 
spre noi succese. Succese pe care 
i le dorim din toată inima...

Viorel TONCEANU

Marilena Neacșu înlr-o mișcare „model** 
pentru micile sale eleve Foto : N. DRAGOȘ

gostea și plăcerea pentru miș
care, pentru gimnăstică, dorin
ța de învățare și perfecționare.

Și pentru a întregi parcă a- 
cest buchet de frumoase reali
zări ale unei tinere sportive, 
care vorbesc — de fapt — des
pre posibilitățile nelimitate ale 
tineretului patriei noastre de a 
se afirma în toate domeniile, 
de a-și realiza cele mai îndrăz
nețe visuri, de a fi onorați de so
cietatea profund umană în care 
trăiesc și muncesc, la recenta 
conferință a Consiliului jude
țean Hunedoara pentru educa
ție fizică și sport, Marilena 
Neacșu a fost aleasă în unani
mitate membră a Biroului Exe
cutiv al C.J.E.F.S., urmînd a-și 
aduce, și în această calitate, un 
aport la continua dezvoltare a 
mișcării noastre sportive.

Constantin MACOVEI

Importanța și necesitatea unei vieți raționale

Atenție, sportivi: ALCOOLUL, CAFEAUA, TUTUNUL -
MARII DUȘMANI Al SANATATII SI PERFORMANTEI!

9 J ~
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centru 
revigorante, 

antianemice. 
în contitâți 

moderate.

□ realcool 
asupra sâ*

— Tovarășa doctor Radu Cărpini^an, 
vă propunem o dezExitere vizînd 
cîteva probleme de viață rațională de 
stringentă actualitate. Prima este 
legată de consumul de alcool.

— Vinul a fost folosit de-a lungul 
întregii istorii a medicinei, 
calitățile sale nutritive, 
diuretice, vasodilatatoare, 
Dar, cu mențiunea : 
foarte mici, eulorizante,
- Altfel ?...
— ...altfel, abuzul de 

consecințe dezastruoase 
nătății, determinînd boli de nervi, 
stomac, ficat, inima, rinichi, glande 
endocrine. El este cauza nașterii u- 
nor copii anormali. Totodată provoacă 
scăderea puterii de apărare a orga 
nismului in fața unor factori de risc, 
îmbâtrînîrea timpurie. Mai mult, 
schimbînd comportamentul oamenilor, 
îi face agresivi, egoiști. De aici, le* 
zarea relațiilor dintre oameni, efecte 
grave ale randamentului in munca, 
implicații nedorit negative în bugetul 
familial. Mai recent, multiplele ac* 
cidente de circulație.

— A devenit un fel de ,,hobby" în 
zilele noastre consumul de cafea, 
drog după unii, datorită cafeinei ce 
o conține. Chiar așa sâ fie ? Un 
semnal de alarmă pentru sănătate, 
o oafeluță dimineața sau chior de 
mai multe ori pe zi ?

— Cafeina, substanță medicamen
toasă utilă într-a anumită doză, nu 

*este conținuta numai in cafea, ci și 
în ceai șî in unele băuturi așa-zise 
răcoritoare : pepsi-cola, 
quick etc. Toate aceste băuturi 
consumă astăzi pe scară larga, 
tivația : acțiunea stimulatoare a 
stan(ei de bază, cafeina.

— De aici șl... popularitatea
— Intr-adevăr, acțiunea principală 

se manifestă asupra scoarței cerebra
le, determinînd creșterea fluxului de 
idei. Se micșorează ir același timp 
senzația de oboseală, de somn, este 
intensificată dexteritatea manuală. 
Sînt manifestări mai mult sau mai 
puțin evidente, după una sau două 
cești de cafea. Concomitent este sti
mulată funcționarea inimii, a apara
tului circulator, crește diureza și se
creția stomacului.

coca-cola, 
se 

Mo* 
sub*

lor I

ARMA LIBERA...
La Stadionul tineretului din 

CaDitală slntcm chemați — 
expres — ae doua ->ri pe an. 
In noiembrie, pentru a con
semna amenajările făcute in 
sălile de sub tribune (repara
ții, vopsitorie etc.) și acum, 
in luna februarie, spre a în
registra ce a mal... rămas 
după antrenamentele din tim
pul iernii. Exceptlnd — cum 
spun constructorii — „structu
ra imobilului* — n-a mai ră
mas aproape nimic !

La . „Vestiare băieți*. spre 
exemplu, funcționau in toam
nă H dușuri. Ieri, doar unul 
mai avea robinet ! Au dispă
rut. ca in fiecare an, șl acele 
„site* care fac deiiciul unei 
băl sub duș. Normal: băieții 
de la rugby preferă jetul pu
ternic I Mal ales la capătul 
unul antrenament te zloată, 
cind clisa de pe bocanci n-o 
mai scoți decit cu... presiune! 
Șl administrația stadionului 
mal pune un afiș: „Sportivi 
și antrenori ! Să întărim dis
ciplina și ordinea ! Să com
batem cu fermitate manifes
tările și stările de lucruri ne
gative !“

La bacul de iarnă, aceeași 
atmosferă intensă de „lucru*. 
Cuprinși, probabil, de o pu
ternică dorință de afirmare, 
canotorii, caiaciștii și cano- 
lștii vlslesc din răsputeri, un 
rastel Întreg de rame, pad ele 
și pagae rupte stau mărturie 
acestui rar lntUnlt „efort*. 
Să fie lemnul de vină ? Nu, 
lemnul e de esență tare, do
vadă celelalte visle care, 
deocamdată, au scăpat în
tregi. Cum arată 7 Vă spunem

VENIȚI CU NOI!“
Iu Miercurea Ciuc, 

om aflat de o ini* 
țiativâ valoroasă a 
ziarului județean de 
jimbâ maghiară „Har- 
gita*, inițiativă care 
merită toată atenția : 
în fiecare săptămină, 
pe ultima pagină, a* 
pare o rubrică intitu* 
lată „Veniți cu noi 1*. 
Este, de fapt, o in
vitație la o excursie 
sau ' drumeție ce se 
organizează in perioa
da respectivă in di
verse puncte de inte
res turistic — 
lari za tâ 
ziar, care 
dispoziția 
Săi toate 
necesare, 
hartă, de 
tâ traseul 
străbătut 
terminus 
Urmează, 
mănurvte 
plecării.
care se 
lunqimea 
in timp.

■

transport și cazare, 
detalii privind impor
tanța și frumusețile 
locului ales, iar — în 
final — locul de în
tâlnire și ofa plecării. 

Inițiativa a dat roa
de. S-au organizot 
astfel ciroa 30 de ac
țiuni, la Izvorul Mu
reșului, Tușnad, Mă* 
dâraș, Gheorgheni, 
Lacul Roșu ș.a. Ama
tori se găsesc din ce 
în ce mai mulți. J. 
Fazekas, prim-secretar 
al Comiteti lui muni
cipal U.T.C Miercurea 
Ci ic, ne spunea: 
„Acțiunea „Veniți cu 
noi I** — organizată
săptămină de săptă
mină — are o mare 
priza in rîndurile ti
nerilor, ei constituind 
majoritatea între cei 
circa 100 de oameni 
ai muncii care se 
string la fiecare sfîr
șit de săptămină și 
pleacă spre locuri mi
nunate. Și sîntem si
guri, cunoscînd dra-

popu- 
de 
la

astfel 
pune 

cititorilor 
amănuntele 
O mică 

pildă, ara- 
ce va fi 

și punctul 
al excursiei, 
pe larg, a- 

prhrind data 
traseului pe 
va merge, 
lui, durata 

condițiile do

1

in cazul alcoolu- 
doze utile, care 
om. Altfel se a- 
dintre cele mai

în 
la om la 
tulburări

paardox : 
sau mai multe, au

unii, după o
un somn

— Așadar, o... invitație I
— Da, dar, ca și 

Iui, cu măsură, 
diferă de 
junge la 
diverse...

— ...un 
cafea, 
odihnitor...

— ...intr-adevăr, un paradox, deoarece 
in mod curent, după abuzul de cafea 
apar fenomene de agitație, tr emu râ
turi, palpitații, respirație accelerată.

Interviu cu dr. RADU CĂRP1NIȘAN, 
medic primar, director de spital

In orașul Sebeș - Alba

victimele ulcerului 
reumatismului gu* 

inimă sau de nervi, 
curent modificări 

vezicii urinare, iar

iar intr-e formă superioară, iritații 
ale aparatului digestiv, cu arsuri și 
chiar cu diaree.

— Ce se întâmplă, totuși, cu cei 
cave, ignori nd aceste prospective, nu 
renunță la consumul excesiv de ca
fea ?

— Pot deveni 
gastro-intestinal, 
tos, bolilor de 
La femei apar 
funcționale ale 
în timpul sarcinii, urmări nefavora
bile asupra dezvoltării copiilor.

— In anii din urmă a fost declan
șată o veritabilă campanie împotriva 
fumatului ; în tot mai multe țâri din 
lume tutunul este ostracizat. Oare 
primejdiile pricinuite de tutun sînt 
chia-r atît de mari, îneît sâ provoace 
o neliniște generală ?

— Fumatul este dăunător, în pri
mul rînd, prin nicotină conținută în 
țigarâ. In același timp, prin alte
peste 1 000 de substanțe toxice care 
otrăvesc sănătatea și provoacă îm
bolnăviri grave, pornind de la dete
riorarea danturii și afecțiuni car
diace și pînâ la cancer localizat in

bazele 
pregă-

și să 
de tir, 

instalații 
de

NIVEL REDUS
noi: slabe, scheletice , numai 
„fibră", adică neînchipuit de 
roase, de rău întreținute. Iar 
.bătrinul" Ivan, marele Pat- 

zaichin, își mîngîie pagae a ca 
pe o vioară și o ține la ca
pătul patului, în husă ! Dar, 
„noul val-, cu atîți antrenori 
pedagogi, e mai „expulbe* 
rant". Mal sparge un bec, o 
oglindă, o ușă — ,.că așa e 
la bac" ! Și administrația sta
dionului mai pune un afiș: 
„Sportivi și antrenori ! Să 
gospodărim șl să folosim cu 
simț de răspundere *” *
sportive pc care ne 
tim !“

Deci, să gospodărim 
folosim... La poligonul 
trei din cele cinci 
care rotesc țintele sînt 
nefolosit, din pricina ramelor 
&au a cablurilor rupte. Rete
zate, pur și simplu, cică de... 
glonț. Bănuim că la proba de 
„armă liberă... nivel redus". 
Și administrația stadionului 
mal pune un afiș: „Sportivi 
și antrenori ! Vă rugăm să 
evacuați — din nou — dula
purile, pentru a fi demontate 
în vederea reparației generale 
a imobilului10.

Dar, afișul de „sinteză" se 
află la poartă, la intrarea In 
această cunoscută bază spor- 

- - văzîn-
vizavi 
unora 

„Spor- 
Stadionul 
- GRA-

tlvă. Șl te întristează 
du-1, vâztod adică — 
de el — mentalitatea 
care se pregătesc aici: 
tivi și antrenori ! 
tineretului vă stă 
TUIT — la dispoziție !’

Vorba e cine plătește T
Vasile TOFAN

nu există 
săptămină 

50-100 
muncii 

Iar 
ex-

gostea pentru turism 
a celor de pe ia noi, 
numărul lor va crește 
mereu**.

Credem 
afirmație, 
pasiunea _ ___
lor pentru frumusețile 
patriei. * 
unui 
printre 
cercurilor de 
din 
mari tale municipiului 
Miercurea Ciuc, . am 
aflat câ 
sfîrșit de 
în care circa 
de oameni ai 
din întreprinderile 
sâ nu plece în 
cursii. Era vorba de: 
Filatura de lină piep
tănata, Oficiul de 
îmbunătățiri funciare, 
întreprinderea de con
fecții, întreprinderea 
de tricotaje și între
prinderea de tractoare.

In aceasta 
cunoscînd 

harghiteni*

Cu prilejul 
sondaj făcut 

responsabilii 
turism 

întreprinderile

Modesto FERRAR1N1
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multe organe ale corpului : •laringe, 
plâmîni, ficat, stomac, prostată ș.a.

— Fumătorii justifică practica con
sumului de țigări pentru efectele 
sale calmante. Care este adevârdî ?
- Fumatul nu este justificat cu 

nimic, efectele sale calmante sînt 
aparente. Se fumează la început din 
curiozitate, apoi din plictiseala, după 
□ceea din plăcere sau din... fante
zie. Aceste capricii nevinovate de
vin, însă, obicei, patimă, necesitate. 
Ca orice toxicomanie.

— Și consecințele ?...
— O creștere alarmantă a morta

lității. La fumători, de pildă, cu 
22—80% mai mult, în Anglia, Canada, 
S.U.A., Japonia, în comparație cu 
nefumătorii. Procentul cel mai mare 
este in raport direct cu : începerea 
timpurie a practicii fumatului ; nu
mărul de țigări consumate zilnic j 
obiceiul de a inhala fumul. O pre
cizare : copiii femeilor fumătoare se 
nasc prematur, slab dezvoltați, cu 
tulburări de creștere, cu boli conge
nitale.

— Ce trebuie făcut pentru stăvili
rea acestor practici î

— Exemplul personal al medicilor, 
didactice, in 

și instructorilor, 
educaționali ar 
diminuarea și 

practici nocive 

părinților, cadrelor 
sport al antrenorilor 
al celorlalți factori 
putea fi salutar în 
chiar dispariția unor 
pentru organism. Pornita de pe băn
cile

rea 
fie 
in 
nu

școlii, din cluburile în care co- 
tineretul descifrează tainele u- 

discipline, propaganda în favoa* 
unei vieți raționale trebuie sâ 

deosebit de activă. Mai ales câ 
cazul sportivilor de performanțâ 
sînt admise nici măcar toleranțe 

de așa-zisele practiciinfime față 
nevinovate, din categoria celor spe
cificate in acest dialog. Absolut fi
resc, deoarece — în caz contrar — 
„căderile1* valorice ale unor sportivi 
capătă proporții greu de imaginat șî, 
mai ales, greu de remontat !...

Interviu realizat de
T. BREDEȚEANU



Pentru voleiul românesc, începutul anului olimpic a coincis 
cu un frumos succes : calificarea reprezentativelor țării 
(feminină și masculină) pentru J.O., in urma unor va

loroase comportări la turneele din Bulgaria. O performanță 
remarcabilă, care, după o lungă perioadă de insatisfacții, rea
duce speranțe și optimism în privința șanselor de redresare o 
acestui sport, de reafirmare pe plan intern și internațional. 
Momentul este deosebit de semnificativ și este de așteptat ca 
el să determine o puternică emulație, o înscriere mai fermă 
a tehnicienilor și sportivilor pe făgașul unei calități noi în 
pregătire, astfel incit succesul de acum să fie susținut de o 
bază cît mai solidă, care să permită în viitor obținerea unor 
rezultate mai valoroase, pe măsura virtuților deosebite demon
strate în nenumărate rînduri de voleiul românesc.

Ne propunem în paginile de față să vă pre
zentăm situația voleiului nostru masculin și femi
nin în contextul turneului final de volei al Jocu
rilor Olimpice de vară ’80, de Ia Moscova, la care 
acest sport debutează din prima zi a întrecerilor.

VALOARE INTERNAȚIONALĂ PRIN PERFECTIONAREA TEHNICII7 *
Ne revin în memorie cuvin

tele rostite cu ani in urmă de 
un activist al mișcării sportive, 
cunoscutul tehnician ’Aurel Pre- 
descu, care urmărea pregătirea 
și competițiile echipelor noastre 
naționale: „Slăbiciunile reale ale 
voleiului trebuie căutate in sfera 
tehnicii*. Intr-adevăr, calitățile 
fizice și pregătirea atletică 
erau suficiente și existau posi
bilitățile largi de adaptare la 
cele mai pretențioase cerințe și 
noutăți tactice însă insuccesele 
de atunci în marile confruntări 
internaționale erau cauzate de 
imperfecțiunile tehnice. Timpul 
avea să-i dea dreptate tehnicia
nului amintit. Și, ca să nu evo
căm momente prea îndepărtate, 
ne vom referi doar la ultimele 
mari competiții: C.E. feminin din 
1077, C.M. masculin din 1978, C.E. 
(m-f-f) de anul trecut și turne
ele de calificare pentru J.O. de 
Ia sfîrșitul lui ianuarie. La pri
mele trei competiții, decisive 
pentru eșecurile din grupele pre
liminare (sau dincolo de ele) au

CLUBURILOR 
LI SE CERE 
UN SPRIJIN

MULT MAI ACTIV!
Exista un adevăr incontestabil: 

fără sprijinul nemijlocit al clu
burilor, al secțiilor, loturile na
ționale nu pot dispune continuu 
de elementele necesare, pregă
tite la un nivel superior. Acest 
sprijin treb-.e sâ se manifeste pe 
mai multe olanuri. In primul 
rînd, la nivelul echipelor divizio
nare trebuie sâ se lucreze în 
așa fel incit aici sâ se desco
pere, să se formeze și să se 
pregătească viitorii componenți 
ai^ formațiilor reprezentative, aici 
sâ se desfășoare cea mai mare 
parte din procesul de antrena
ment, pentru a nu obliga pe 
tehnicienii loturilor sâ cheltuias
că timp (prețios) și energie cu 
- subliniem - învățarea corectă 
a unui procedeu... De asemenea, 
cluburile trebuie sâ fie fumizoa- 
rele de elem nte valoroase și 
antrenorii nu trebuie să se mul
țumească cu faptul că ,,plutesc" 
liniștiți în apele călduțe ale 
mediocrității, oferite — de ce să 
nu recunoaștem - de întrecerile 
din campionatele divizionare.

Secretarul federației, Marin Pe
trescu, referindu-se la sprijinul 
ce-l pot ofer cluburile, adaugă 
câ ,,este necesar, de asemenea, 
ca atunci cînd o echipă are ju
cători selecționați în lot sâ gă
sească căile și mijloacele de a 
<e crea acestora condiții pentru 
a tace o pregătire mai intensă, 
de a-i urmări, solicitînd antreno
rilor -e la lot planurile indivi
duale de antrenament, pentru 
a-și aduce, astfel, o contribuție 
cît mai substanțială la realizarea 
unor rezultate bune pe plan in
ternațional". Dacă în această di
recție, Dinamo, Steaua, Farul 
Constanța, C.S.U. Galați, Pe
nicilina laș*. Tractorul Bra
șov, spre exemplu, au ma
nifestat un nteres demn de 
toată lauda, fiind de un real
ajutor tehnicienilor loturilor, nu 
același lucru se poate spune
despre Universitatea Craiova (tn 
ceea ce privește fetele) și Ex
plorări B. Mare, care au ma
nifestat destulă reticență, care
s-au arătat mal puțin dispuse la 
o conlucrare totală și... fără 
condiții

..Sprijinul cluburilor" nu este 
o simplă afirmație fără acoperi
re. Dimpotrivă. Acesta își poate 
găsi materializarea într-o mun
că cu efectiv folos, cu rezultate 
evidente în afirmarea oe plan 
nte-național a voleiului românesc. 

fost, de bană seamă, slăbiciunile 
de ordin tehnic, agravate de 
conștiința existenței lor, de tea
ma pentru orice execuție. mai 
ales în meciurile cu miză. Pen
tru ultima competiție, cu con
curență mult mai puternică decît 
în grupe]e preliminare ale celor
lalte, tehnicienii loturilor noas
tre au ajuns la concluzia că tre
buie să adopte' o concepție de 
pregătire care să favorizeze prac
ticarea unui joc mai rapid (cu 
deosebire în ceea ce privește e- 
chipa masculină) ca o soluție 
mai sigură de obținere a unei 
valoroase performanțe, o îmbună
tățire serioasă a tehnicii indivi
duale. Și, fără a se neglija la
tura atletică sau tactică a pregă
tirii, s-a acordat de data aceas
ta mai multă atenție tehnicii. 
Mai cu seamă tehnicii în execu
ția procedeelor de bază (servi
ciul și preluarea din serviciu). 
Creșterea preciziei lor de la cir
ca 58 la sută la peste 80 la sută 
a avut efecte pozitive asupra 
randamentului general al echipe
lor. asupra rezultatelor. Dacă la 
C.M. din 1978 voleibaliștii români 
pierdeau la Ancona, în grupa 
preliminară, meciurile de miză 
cu formațiile Cehoslovaciei și 
Coreei de Sud (ajungînd astfel 
pe cel mâi slab loc ocupat vreo
dată de voleiul nostru masculin:

NECESITATEA UNEI CONCEPȚII 
UNITARE DE INSTRUIRE Șl JOC

Intre cauzele care au făcut 
ca voleiul nostru să marcheze 
un lung și puternic recul in 
ierarhiile internaționale, a fost 
și lipsa unei concepții unitare 
de pregătire și joc. Cum stau 
lucrurile ? Intr-adevăr, se con
stată că există încă mari dis
crepanțe în modul de aborda
re a pregătirii sportive (în ca
drul aceluiași eșalon, firește) 
de către fiecare antrenor. Unii 
adoptă metode cu... vechi state 
de serviciu, alții sînt la zi cu 
noutățile numai în unele laturi 
ale pregătirii, alții nu dozează 
în chipul cel mai fericit fac
torii antrenamentului, alții 
mărturisesc sincer că nu știu 
care este concepția modernă. 
• De ce se pune mai acut pro
blema unei concepții unitare de 
pregătire și joc ? l-am între
bat pe antrenorul federal Va- 
sile Pavel • Unul din motive 
izvorăște din necesitatea ca 
munca de formare a voleibaliș
tilor să fie pretutindeni condu
să pe căile cele mai eficiente. 
Adică toți antrenorii să adop
te concepția cea mai modernă, 
verificată ca atare pe plan 
mondial. Și această concepție 
este acum rezultatul unei îm
binări între concepțiile euro
peană și asiatică, ea fiind în
sușită de majoritatea echipelor. 
La noi, deocamdată, numai la 
loturile naționale. Dar motivul 
esențial este acela al asigurării 
unor loturi reprezentative o- 
mogene, alcătuite din cei mai 
buni interpreți al celei mai 
moderne concepții de joc. Pen
tru a se putea adapta sportivii 
la conținutul antrenamentelor 
de la lot, la stilul de joc im
pus reprezentativei, și la echi
pele noastre de club trebuie 
să se lucreze, în plan concep
tual, ca la lotul național. • Ce 
a întreprins federația în sco
pul impunerii unei concepții 
unitare ? • In urma observă
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13), la recentul turneu de califi
care victoriile tricolorilor în fața 
acelorași adversari au fost zdro
bitoare, cum aveau să fie și 
cele realizate cu puternica echi
pă a Japoniei și asupra sextetu
lui Ungariei. îmbunătățirile de 
ordin tehnic au determinat, în 
bună măsură, și succesele cate
gorice ale voleibalistelor in fața 
unor adversare din plutonul frun
taș mondial, cum au fost repre
zentativele R.P.D. Coreene, Un
gariei si Braziliei.

Sigur, este bine că la loturile 
naționale sînt acum privite cu 
un ochi mai atent aspectele pre
gătirii tehnice. Și optica aceasta 
trebuie încurajată, fiindcă se 
simte încă nevoia unor perfec
ționări. Dar. pentru ca în viitor 
performantele internaționale să 
urce 1a nivelul dorit, este nevoie 
ca federația să pornească o ade
vărată campanie în secțiile de 
juniori și chiar de seniori din 
cluburi si asociații unde latura 
tehnică, învățarea corectă și per
fecționarea execuțiilor de bază 
lasă de dorit. In felul acesta, pre
gătirea loturilor reprezentative 
n-ar porni de acolo de unde nu 
trebuie să pornească: de la în
vățare. S-ar crea astfel condițiile 
unei pregătiri atletice mai com
plete, ale unei omogenizări tac
tice superioare...

rii antrenamentelor și jocurilor 
unor echipe valoroase din Eu
ropa. Asia și America, s-au 
stabilit mijloace standardizate 
aplicate, așa cum am spus, la 
loturile naționale. Am organi
zat, totodată, un curs de per
fecționare cu antrenorii de 
juniori în cadrul căruia a fost 
prezentată linia federației pri
vind noile orientări metodice, 
stabilindu-se și termene preci
se pentru îndeplinire. Cu a- 
ceastă ocazie, antrenori cu ma
re experiență au prezentat e- 
xemplificări teoretice și prac
tice. Un curs asemănător se va 
organiza și pentru antrenorii 
de la celelalte eșaloane. • Ce 
direcții principale se urmăresc 
in cadrul noii concepții, unita
re ? • Utilizarea în antrena
ment a complexelor de exer
ciții cu eficientă și posibilități 
mai rapide de perfecționare a 
elementelor tehnico-tactice; lu
crul cu aceste mijloace în con
diții cit mai apropiate de cele 
ale jocului ; volum și intensi
tate sporite ; creșterea eficien
tei și constanței serviciului 
precum și a preciziei la pre
luare ; dezvoltarea vitezei de 
construcție a acțiunilor ; însu
șirea unui mare număr de 
combinații în atac ; perfectio
narea blocajului și creșterea 
randamentului său la acțiunile 
de atac rapide ale adversaru
lui ; jocul acrobatic în linia a 
doua ; alternarea rapidă a ce
lor două sisteme de apărare, 
în funcție de jocul adversa
rului.

Desigur, nu este momentul 
și locul să prezentăm aici mij
loacele metodice prin care se 
urmărește realizarea perfecțio
nărilor enumerate. Important 
este ca toți antrenorii să și le 
însușească și să le aplice, iar 
rezultatele să le observăm 
concretizate în jocul echipelor.

La finele unei perioade de aproape un an. de cînd au pre
luat sarcina pregătirii reprezentativei masculine, antrenorul 
emerit Nicolae Sotir și colaboratorii săi Florin Balaiș și E£-~' .

Stelian Tudor au avut marea satisfacție a calificării echipei |fe .
noastre pentru J.O. O satisfacție cu atit mai mare cu cit venea 
la scurt timp după ratarea de la „europenele” din Franța. Este, 
deci, cazul să privim și cu ochii trio-ului de tehnicieni ascensiu- Sți'' 
nea voleibaliștilor noștri in anul olimpic și perspectivele echipei 
pe marca scenă a competiției competițiilor...

— Multă lume aprecia, 
înaintea turneului de cali
ficare, că echipa noastră, 
numai printr-o minune ar 
trece de adversare atit de 
puternice cum erau Ceho
slovacia, Coreea de Sud, 
Japonia... Dumneavoastră 
credeați în - șansele ei ?

N. SOTIR : Sircer vorbind, 
am plecat în Bulgaria nu cu 
certitudinea, ci cu speranța — 
alimentată de calitatea muncii 
depuse în pregătire, de străda
niile deosebite și de dorința 
fermă a tuturor jucătorilor — 
de a depăși niște adversare re
dutabile. Speranța avea să se 
contureze din ce în ce mai 
precis, după fiecare meci ciști- 
gat la Pernik.

FL. BALAIȘ : Eram con'fns 
— și am declarat-o la plecare — 
că o victorie în meciul din 
ziua a doua, cu Cehoslovacia, 
ne deschide porțile Olimpiadei.

— Detașîndu-ne de rezul
tate, cum judecați evoluția 
în sine a echipei ?

N. SOTIR : A fost o evoluție 
constant bună. Și cind spun a- 
ceasta mă refer Ia procentul 
ridicat de execuții tehnice co
recte și precise la elementele 
de bază, ceea ce ne-a permis 
desfășurarea unui joc surprin-, 
zător, greu de contracarat de 
adversari, precum și o eficaci
tate mare în apărare, în spe
cial Ia blocaj, dar și în linia 
a doua, unde s-au realizat des
tule recuperări. Sextetul de ba
ză a funcționat bine, dar și re
zervele au avut un aport nota
bil, uneori chiar peste nivelul 
titularilor înlocuiți. Ceea ce al
tădată nu se înîtmpla, ci — 
dimpotrivă — prin schimbări 
sextetul se deregla, rezerva a- 
vînd o prestație nestimulatoa
re, inhibitoare pentru echipă. 
De asemenea, faptul că Oros, 
coordonatorul de joc, a rezis
tat la pupitru tot turneul s-a 
datorat siguranței și preciziei 
Ia preluare.

ST. TUDOR : Evoluția net 
superioară a fost desigur, in
fluențată și de unele modifi
cări esențiale în structura Iotu
lui (și chiar a sextetului de 
bază, în care au apărut față de 
C.E. doi noi titulari, în cali
tatea execuțiilor tehnice, dar 
mai cu seamă în concepția de 
joc (viteză în construcția com
binațiilor și varietate în fina
lizare, folosindu-se judicios toa
te zonele fileului).

— La ce concluzii v-au 
dus cele două „experiențe" 
trăite la lot în mai puțin 
de 4 luni ?

MECIURI DE VERIFICARE 

CU PARTENERI PUTERNICI!
Progresul valoric al unei discipline sportive își găsește 

expresie in rezultatele obținute în competițiile internaționale 
de amploare, acolo unde sînt prezente „vîrfurile» dintr-o 
țară sau alta. Nici voleiul nu face excepție. Dar, pentru ca 
pozițiile ciștigate să se afle cît mai sus este nevoie de un 
minuțios și intens program de pregătire, la cel mai înalt 
nivel, în concordanță cu dezvoltarea pe plan mondial.

Programul de pregătire cuprinde, pe lingă perioade de 
antrenament în „familie", și întîlniri bilaterale sau turnee, 
capabile să scoată în evidență calitățile sau defectele de 
moment ale echipei, să indice drumul ce trebuie urmat. 
Dar, pentru aceasta este nevoie ca partenerii de întrecere 
să fie aleși dintre echipele puternice, valoroase, pentru că 
numai astfel se poate asigura o creștere calitativă pe toate 
planurile. întâlnirile cu U.R.S.S., Bulgaria, Cehoslovacia, Po
lonia, R.D. Germană, R.P. Chineză, Japonia, Cuba, Brazilia, 
R.P.D. Coreeană ș.a. — echipe care fie la masculin, fie 
la feminin dețin poziții de frunte în ierarhia valorilor — 
pot constitui în orice moment prilejuri de învățăminte, de 
încercare a potențialului valoric al reprezentanților voleiu
lui nostru. Același lucru este, de fapt, valabil și pentru 
toate eșaloanele voleiului nostru. Iată, de ce, se impune 
Ia toate nivelele alegerea unor parteneri de valoare, din 
elita voleiului, cu evidente și eficiente influențe calitative, 
pentru a-i asigura voleiului românesc un inalt nivel com
petitiv pe plan internațional
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N. SOTIR : Pornind de la 
comportarea slabă a echipei la 
C.E., am reținut o concluzie e- 
sențială : reprezentativa țării 
trebuie alcătuită din jucători 
compleți, din jucători care să 
dea randament bun in toate 
compartimentele. Insuccesul la 
C.E. s-a datorat în primul rînd 
nesiguranței la preluare, ceea 
ce a împiedicat construirea a- 
tacului. în consecință, am eli
minat jucătorii deficitari la a- 
cest capitol (dc pildă, lui Tuto- 
van l-am preferat pe Sloian 
din acest motiv), iar cu cei ce 
aveau capacitatea să-și îmbu
nătățească precizia preluării 
(Girlcanu, Pop) am lucrat mai 
intens. De asemenea, construc
ția atacului am orientat-o spre 
viteză și surprindere, utilizînd 
pasele cu traiectorie joasă. Și 
de aici au ieșit din discuție, la 
selecție, jucători care nu 4^ 
pretau la o astfel de orientare. 
Rezolvînd problema primirii, 
am mărit și rezistența de con
curs a coordonatorului de joc. 
în. fine, ne-am străduit • să 
creăm o adevărată coeziune 
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Convorbire cu antrenorii N. Sotir, FI.
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prea dese, întrucît compti^fa.*^ cate) și 
chiar amicală, cere un mare 
consum nervos.

— Ce obiective prioritare 
credeți că trebuie urmărite 
în pregătirea viitoare pen
tru participarea la J.O. ?

N. SOTIR : în primă instan
ță, refacerea completă a capa
cității de efort a întregului lot.

sufletească a echipei, un spirit 
de colaborare superior, să ex
cludem vechea obișnuință de 
reproșuri dintre jucători, care 
ducea la nervozitate și scăde
rea puterii de concentrare.

FL. BALAIȘ : Cred câ, de 
asemenea, o și mai bine gindi- 
tă ctapizare a pregătirii — ast
fel incit să nu devină plictisi
toare, obositoare psihic — poa
te da roade mai bune. După 
cum verificările potențialului 
echipei, după etapele pregăti
rii, le consider necesare, dar 
nu sînt adeptul unor verificări
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avantajului pe care-l conferă jocul 
ăgătorul Chilu (nr, 9) și ridicătorul 
il joc susținut tn sala „Universiada* 
rneului de calificare pentru J.O.

Foto : Peter SPASOV — Sofia

Vna dintre cele mai bune jucătoare braziliene, Maria A- 
lencar, nu va putea depăși blocajul echipei României, for- 
m'at din Victoria Banclu (nr. S) ?i Irina Petculeț (nr. 9), atent 
urmărite de Victoria Georgescu (nr. e) și Iuliana Enescu 
(nr. 11) Foto : Dimiter MIHAILOV — Sofia

punde și componentelor lotu
lui nostru. Vom pune însă ac
centul pe șlefuirea atacului și 
adaptarea echipei la un joc de 
apărare care să facă față e- 
chipelor Japoniei și R. P. Chi
neze, ținind totodată seama 
că, din cîte știm, și american
cele adoptă un stil mai apro
piat de cel asiatic decît de cel 
european.

N. HUMA: Sistemul de Joc 
asiatic ridică probleme numai 
în ceea ce privește apărarea 
noastră, care trebuie adaptată 
Ia atacul advers. După cîte 
știm, însă, nici lor nu le con
vine. .. atacul nostru. De a- 
semenea, echipelor asiatice le 
sînt incomode ruperile de 
ritm. Cred însă că proble
mele de apărare — mai ales 
la fileu — sînt cele care tre
buie să stea cu deosebire îd 
atenție.

O. SOLOMONOV : Desigur, 
să nu se înțeleagă că nu ne 
vom ocupa și de celelalte la
turi ale pregătirii. Unele so
luții Ie vom adopta, bineînțe
les, și in funcție de situații
le din meciuri. Dar, fără o 
pregătire solidă prealabilă nu 
vom putea atinge rezultatele 
scontate.

— Mai sînt cinci luni pînâ 
la debutul în competiția 

* voleibalistică a Olimpiadei. 
Cum se profilează pregăti
rea'In această etapă, astfel 
ca la J.O. fetele să se afle 
în cea mai bună formă ?

N. ROIBESCU : Sînt eon- 
vins că intr-un climat de 
dăruire exemplară, cu un e- 
fort deosebit in perioada ce 
urmează, vom reuși să ne ur
măm întocmai planul de pre
gătire și să ajungem în for-

vom remarca în jocurile din 
„Cupa României". Cu acest 
prilej, fac din nou apel Ia toți 

-Antrenorii divizionari să se 
1 alăture concepției noi de pre

gătire, să ridice sportivi bine 
puși Ia punct cu tehnica, în
deosebi la execuțiile de bază, 
fiindcă numai prin formarea de 
jucători multilaterali vor spri
jini realmente echipa reprezen
tativă.

ST. TUDOR : Cred că ală
turi de îmbunătățirile de or
din tehnic, necesare la majori
tatea componcnților lotului, și 
de adincirea concepției de joc 
conturate, trebuie să ne preo
cupe în viitor mai mult ame
liorarea registrului tchnico-tac- 
tic în atac și a jocului acro
batic în apărare, precum și 
aducerea tuturor rezervelor cît 
mai aproape de valoarea titu
larilor.

— Ce șanse acordați echi
pei masculine la Olimpia
dă?

N. SOTIR : Ca la fiecare 
ediție, turneul olimpic va fi 
foarte greu. Echipele se pre
zintă excelent pregătite. Ca să 
putem ajunge din grupă în 
semifinale, ar trebui să cîști-

acor- » găm cel puțin trei din cele
icrfec- patru partide. Formațiile Po-
ru jo- loniei, Iugoslaviei și Braziliei
mani- sînt adversare redutabile, în
i vom timp ce echipa Tunisiei pare
•izarea Ia îndcmîna tuturor celorlalte
(spor- formații. Dacă ne vom prezen-

valori- ta — așa cum dorim și ne vom
i Chi- WtrrWii. dealtfel — cu un plus 
ieplini valoric față de nivelul arătat
Lingă Ia „calificări", cred că avem

plus toate șansele să ajungem in
îzentat semifinale. Aștept ca acest țel
încer- să determine în Iot același spi-
, alți rit de dăruire și elan in pre-
[. Ale- gătire, de responsabilitate și
lamfir, disciplină care ne-a adus suc-
;are ii cesul la turneul de calificare.
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Reprezentativa feminină 
a României va parti
cipa, după 16 ani, la o 

nouă ediție a Jocurilor Olim
pice. Drumul a fost dificil, dar 
fetele — Mariana Ionescu, Vic
toria Banciu, Doina Săvoiu, I- 
rima Petculeț, Victoria Geor
gescu, Iuliana Enescu. care au 
alcătuit sextetul de bază, că
rora li s-au adăugat, mai ales, 
Crina Georgescu și Elena _Do- 
broschi (din lot au mai făcut 
parte Gabriela Coman, Cori
na Crivăț, Valerica Maier, Ma
riana Godja) — au avut o com
portare bună, mai întîi la C.E. 
unde, clasîndu-se în plutonul 
fruntaș, au căpătat dreptul de 
a lua parte la turneul de ca
lificare, competiție încheiată 
recent Ia Pazardjik (Bulgaria) 
și care le-a adus „biletele" 
pentru Olimpiadă. Despre „tre
cut", dar mai ales despre pro
blemele actuale vizînd pregă
tirile pentru J.O. am solicitat 
amănunte celor trei tehnicieni 
ai loturilor, Nicu Roibescu, 
Nicolae Humă și Oleg Solo- 
monov.

— De la ce punct s-a 
plecat, în urmă cu ceva mai 
mult de un an, în pregă
tirea Jotului și unde cre
deți ca s-a ajuns acum?

N. ROIBESCU: Am avut în 
vedere reala valoare a fetelor, 
chiar dacă la unele se mai 
manifestau "unele erori în exe
cuții, incercind să realizăm 
un sextet omogen, cu randa
ment la momentele potrivite. 
Evident, pe parcurs am lucrat 
pentru înlăturarea celor mai 
multe dintre greșeli, perfec- 
ționîndu-se o serie de elemen
te de bază, cum sînt prelua
rea și blocajul, ceea, ce a des
chis în mare măsură calea 
spre calificare.

N. HUMA: Lotul este destul 
de restrîns și acest lucru ne-a 
obligat la o anumită modali
tate de pregătire. Tot secre

tul, dacă se poate spune astfel, 
a constat in mobilizarea tu
turor factorilor cu care am 
conlucrat. îndeosebi fetele, 
care au răspuns mult mai bine 
decît în trecut.

O. SOLOMONOV : Am por
nit de la un lot de 12 volei
baliste și am ajuns la o E- 
CHIPA, rcalizind, fapt foarte 
important, o armonie, o omoge-

ma cea mai bună la momentul 
oportun. Este știut faptul că 
intre primele noastre 6 jucă
toare și următoarele există un 
decalaj valoric, pe care spe
răm să-l reducem cît mai 
mult, pentru a evita eventua
lele surprize neplăcute. In a- 
fară de jucătoarele consacra
te, vom mai supune testelor 
alte 21 de jucătoare, astfel că, 
se poate spune, porțile lotului

0 NOUĂ ATITUDINE FATĂ DE MUNCĂ, 
ELEMENTUL DETERMINANT AL 

SUCCESULUI REPREZENTATIVEI FEMININE
De vorbă cu antrenorii lotului, N. Roibescu, N. Humă și 0. Solomonov

nizarc mai mare, acea atmos
feră favorabilă muncii, cînd 
totul se face din convingere 
și nu din obligație. Cînd în 
„familie" există înțelegere, a- 
tunci greutățile pot fi depășite 
mai ușor.

— Numeroase personali
tăți din voleiul internațio
nali au evidențiat, cu oca
zia turneului de la Pazard
jik. o mare adaptabilitate a 
echipei României, în func
ție de adversare, de stilul 
adoptat de acestea. La Jocu
rile Olimpice, în primele 
meciuri, veți avea ca ad
versare două echipe asia
tice — Japonia, R.P. Chine
ză — și una americană — 
S.U.A. —, cu stiluri dife
rite și, știut este faptul, 
greu de contracarat. Cum 
veți acționa în continuare ?

N. ROIBESCU : Pentru J.O. 
ne-am propus să adoptăm a- 
celași stil elastic, care corcs-

sînt deschise. Important mi se 
pare să putem să ne întâlnim 
în această perioadă cu echipe 
cît mai puternice și, dacă este 
posibil, chiar cu viitoarele 
noastre adversare.

N. HUMA : Ca și pînă acum, 
pregătirea va avea niște etape 
precise, punctată fiind cu în
tâlniri bilaterale sau turnee, 
care să ne permită a adopta 
măsurile ulterioare. Aceste 
partide vor constitui însă nu
mai obiective intermediare în 
vederea realizării cu succes a 
celui mai important, Jocurile 
Olimpice. Sînt, deci, obiective 
de instruire și nu de perfor
manță. Avem, de asemenea, 
în program aproximativ 20 
de întîlniri, suficiente am zice, 
pe care, deși nu sînt toate si
tuate la momentul dorit, vom 
căuta să le utilizăm cît mai 
bihe, pentru a ne atinge sco
pul propus la Olimpiadă.

— Care sînt după păre

rea dumneavoastră cauzele 
care au tăcut ca pînă acum 
echipa feminină să traver- 

■ seze o perioadă de eclipsă?
Campionatele europene și, 
mai ales., turneul de califi
care au demonstrat, totuși, 
că se Doate mai mult...

N. ROIBESCU : Prezența 
între primele 6 echipe ale con
tinentului calificarea între 
ceje opt „olimpice" reflectă, 
în mare măsură, capacitatea 
voleiului nostru feminin de a 
se situa printre cele mai va
loroase scoli. Poate că acest 
drept și l-ar fi cîștigat mai 
de mult, dacă s-ar fi valori
ficat mai bine elementele de 
care am dispus Ia un moment 
dat. Dar, acest moment a fost 
ratat, întîrzii.ndu-se saltul va
loric și implicit, rezultatele 
de valoare. Comportarea din 
ultima vreme își are explica
ția și în faptul că, în așteptarea 
unor noi voleibaliste — multe 
promit la nivelul junioarelor 
—, am căutat să valorificăm 
cît mai bine potențialul exis
tent, în ciuda unor păreri nu 
tocmai favorabile. Deocamda
tă am reușit. Sperăm că vom 
reuși în continuare.

N. HUMA: Nu putem nega, 
totuși, chiar în perioada ds 
care vorbim, existența unor 
bune voleibaliste. Dar, echipa 
în ansamblu nu avea o pozi
ție deosebită pe plan european. 
Fiind conștienți că valorile 
individuale nu formau un tot. 
lucru ce nu putea conduce 
către performanțe reale, am 
căutat să omogenizăm aceste 
valori, să le punem în acord. 
Cred că, din acest punct de 
vedere, situația s-a schimbat 
și, chiar dacă nici în prezent 
nu dispunem de prea multe ju
cătoare, prin măsurile adopta
te Ta nivelul lotului am putut 
și, sper că vom putea, face fa
ță unor exigențe sporite.

O. SOLOMONOV : Trebuie 
să adaug că fetele au căpătat 
mai multă încredere în for
țele lor, atunci cînd, confrun- 
tindu-se cu echipe din elita 
voleiului european și mondial, 
și-au dat seama că pot mai 
mult. Drept urmare ele au a- 
doptat o altă atitudine in pre
gătire, simplifieîndu-se ast
fel în mare măsură întregul 
proces instructiv-educativ. Este 
nevoie însă ca la nivelul clu
burilor să se acționeze cu mai 
multă promptitudine pentru a 
se transmite lotului național 
elementele valoroase de care 
arc nevoie.

— In sfîrșit, ce credeți 
că înseamnă sau mai bine 
zis, ce ar trebui să însemne 
pentru voleiul nostru fe
minin calificarea, după 16 
ani, la Jocurile Olimpice ?

N. ROIBESCU : Am să răs
pund și în numele colegilor, 
pentru că nu .avem opinii di
vergente. Considerăm că a- 
ccastă calificare constituie un 
excelent imbold, un tonic pen
tru munca noastră a , tuturor. 
Și, cînd spun „a noastră a tu
turor", nu mă gîndesc la noi 
trei, ei la toți tehnicienii care 
activează la toate eșaloanele. 
Sper că prezența la J.O. va 
determina o atragere de noi 
elemente valoroase spre prac
ticarea acestei discipline, o a- 
firmare cît mai puternică a 
voleiului românesc. în ceea ce 
ne privește, sprijiniți ca și 
pînă acum de forul de specia
litate și de cluburi, 'vom cău
ta să ne îndeplinim sarcinile 
la un cît mai bun nivel. Par
ticiparea la Olimpiadă este o 
mare satisfacție, dar incumbă 
și numeroase obligații, care 
trebuie duse cu bine la bun 
sfîrșit.

nasculină, cît și 
ivea de înfruntat 
iâ«i ale turneului 
ții valoroase, din 
ită, în cîteva rîn- 
re a adversarelor 
aânici :

4

a adus-o la o cotă de competitivitate re
marcabilă, lucru demonstrat de prestațiile 
valoroase la C.E. din toamna trecută, cînd 
a urcat pe podium la Paris și a obținut 
locul ce se acorda acolo pentru J.O. Bo- 

goevski, Trifunovici, Lozancici și ceilalți 
s-au aflat la un mic pas de victorie în fața 
campioanei mondiale și europene, puterni
ca reprezentativă a U.R.S.S. Echipa Româ- 

’ niei pare însă să aibă un ascendent moral 
asupra „plavilor" 
două competiții cu

pe care i-a învins in 
3—0.

CARTEA DE VI/II A 
A VIITORILOR ADVERSARI

:unoscuții Wojto- 
ki din garnitura 
atul mondial în 
le aur 
I. ele- 
și ta-
Mali- 
idver- 
rte că
făcut 

e în 
mpici.
1 a Americii de 

lă curiozitate — 
i autentice inter- 
Se apropie foarte 
Cehoslovaciei, îm- 
a fizică, iscusința 
ă. Brazilienii sînt 
, nu o dată reu- 

competiții echi- 
. La J.O. de la 
JCeeași serie cu 
a cîștigat cu 3—2. 
ntîlnire pe scena 
jmâni li se oferă

TUNISIA, campioana Africii, este echipa 
. la care celelalte componente aje seriei 
olimpice speră să obțină victoria în trei 
seturi...

• Dintre posibilele adversare In faza 
finală a turneului olimpic, se detașează 
echipele U.R.S.S., R.P. Chineze și Cubei, 
dar în ascensiune se află și celelalte par
ticipante : Italia și Bulgaria.

(1976), a campionatelor Asiei și situarea, 
totdeauna, pe podiumul marilor competiții 
la care a participat. Sub conducerea (pe 
rind) a antrenorilor Koji Kojima (din nou 
la cîrmă) și Shigeo Yamada, Japonia a 
fost și rămîne una din principalele forțe 
ale voleiului mondial feminin și una din 
candidatele la titlul olimpic.

R.P. CHINEZA. Datorită saltului valoric 
înregistrat, locul 6 la C.M. 1978 și poziția 
a doua la Campionatele Asiei, reprezen
tativa chineză pare a fi una dintre cele 
mai bune garnituri prezente la J.O. Jocui 

său posedă toate atributele vo
leiului modern (atac puternic, 
apărare foarte precisă, ritm 
rapid al execuțiilor ș.a.) ceea 
ce o face o adversară reduta
bilă. Este calificată pentru pri
ma oară la Olimpiadă.

S.U.A. Dacă in 1964, la Tokio 
(amintim că echipa României a 

net atunci) formația americană 
în final pe locul 5, iar în 1968

FEMININ

îră îndoială, re- 
enorul D. Tomici

JAPONIA. Este posesoarea unui palma
res bogat în succese, între care se înscrie 
cîștigarea C.M. în 1962, 1967, 1974, a titlu
rilor olimpice la Tokio (1964) și Montreal

depășit-o 
se clasa-- -------- , _ .. .
ocupa locul 8, acum toți specialiștii sînt 
de acord că reprezentativa S.U.A. a pro
gresat foarte mult, apropiindu-se prin ma
niera jocului de stilul asiatic. Dealtfel, po
ziția a 5-a la ultimele „mondiale", din 23 
participante, este elocventă. Așadar, o 
competitoare de a cărei forță trebuie să se 
țină seama.
• Dintre echipele din grupa cealaltă, 

U.R.S.S. și Cuba se detașează, fiind reco
mandate nu numai de palmares, dar și de 
o evoluție constant bună în ultima vre
me, la care se adaugă vicecampioana eu
ropeană R.D. Germană și campioana Ame
ricii de Sud, Peru.

PftOCRAMUl VOLEIULUI IA OLIMPIADĂ...
După încheierea turneelor de calificare, La Sofia a avut 1-oc, 

în prezența reprezentanților federației internaționale și ai fe
derațiilor naționale ale căror echipe s-au calificat pentru O- 
iimpiadă, tragerea la sorți a grupelor și stabilirea programu
lui jocurilor:

MASCULIN
Grupa A; Bulgaria, Cuba, R.P Chinez*. U.R.S.S., Italia.
Grupa B: Brazilia, Iugoslavia, ROMÂNIA, Tunisia, Polonia.

Programul jocurilor
20 iulie — Grupa A : Cuba — Italia, R.P. Chineza - U.R.S.S.

Gruba B : Iugoslavia — Polonia, România - Tunisia
22 iulie — Grupa A : Italia — R.P. Chineza, Bulgaria — Cuba

Grupa B : Polonia — România, Brazilia — Iugoslavia
24 iulie - Grupa A : R.P. Chineză - Bulgaria, U.R.S.S. - Italia

Grupa B : România — Brazilia, Tunisia - Polonia
26 iulie - Grupa A: Bulgaria — U.R.S.S., Cuba — R.P. Chineză

Grupa B : Brazilia — Tunisia, Iugoslavia - România
28 iulie - Grupa A : U.R.S.S. - Cuba, italia - Bulgaria

Grupa B : Tunisia — Iugoslavia, Polonia - Brazilia
30 iulie : Finala pentru locurile 9-10; semifinale (în cruciș) pentru 

locurile 1—4 și 5—8.
1 august : finale pentru locurile 1—2; 3—4; 5—6 și 7—8.

FEMININ

Grupa A: R.D. Germana, U.R.S.S., Peru, Cuba
Grupa B: R.P. Chineză, S.U.A., ROMÂNIA, Japonia

Programul jocurilor
21 iulie — Grupa A: R.D. Germană — Cuba, U.R.S.S. — Peru

Grupa B : R.P. Chineza — Japonia, S.U.A. — România
23 iulie — Grupa A : Cuba — Peru, R.D.G. — U.R.S.S^

Grupa B : Japonia — România, R.P. Chineză - S.U.A.
25 iulie - Grupa A : U.R.S.S. — Cuba, Peru^ - R.D.G.

Grupa B: S.U.A. — Japonia, România — R.P. Chineza
27 iulie : semifinale.
29 iulie : finale.

Pagini realizate de :
Aurelian BREBEANU și Emanuel FĂNTÂNEANU



Dumitru Pirvulescu și... tr-ofe-ul său cel mai 
de preț !

DUMITRU PÎRVULESCU (Roma, 1960)

„CRED IN TALENTUL 
LUPTĂTORILOR ROMÂNI

retras în 1968.
Berceanu, cu

CAMPIONATE © COMPETIȚII
a

CONCURSURI DE SCHI
Pe pirita Mogoșa, lingă Baia 

Mare, s-a desfășurat etapa de 
zonă a Campionatului republican 
școlar de schi alpin și fond. Au 
participat 87 de concurenți din 
județele Cluj, BlBtrița-Năsăud, 
Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și 
Maramureș. Iată învingătorii: sla
lom uriaș: Erika Horvath (Ma
ramureș) și Dan Șuta (Maramu
reș); slalom special: Vera Csl- 
pler (Satu Mare) șl Dan șuta; 
schi fond: Maria Bgje (Maramu
reș) și A. Basarab (Maramureș), 
la individual, județele Bistrita- 
Năsăud și Maramureș, la ștafete. 
(Andrei CRTȘAN — coresp.)

Ediția a II-a a „Cupei Textila», 
la probe alpine, organizată de 
către asociația sportivă Textila 
Odorheiu Secuiesc, a prilejuit a- 
fmnarea următorilor concurenți 
care s-au Impus, în ordinea ca
tegoriilor: Gerlinde Widlarz, Eli- 
sabeta Szalai, L. Rakosi, V. Be- 
notlek, T. Kolumban, rboliya Bers- 
zan și, din nou, L. Rackosi. In 
întrecerea pe echipe s-a impus 
Textila Odorheiu Secuiesc, 
mată de Metalul Vlăhlța. De 
menționat faptul că la întreceri 
a participat un numă, record de 
concurenți: 153. (A. PIALOGA — 
coresp.»

ur-

Mitică ?
Nu scirțiie 

cum aș 
o fetiță de 
să-mi tră-

Dumitru Pirvulescu este pri
mul campion olimpic român în 
sportul luptelor. El a cucerit 
titlul în anul 1960, acum 20 de 
ani, la Roma, sub arcadele de 
la Basilica di Masenzio. De a- 
tunci, luptele, cu toate că figu
rează mereu pe tabelul victo
riilor in marile comDetitii in
ternaționale, au regăsit drumul 
spre victoria olimpică doar în 
anul 1972, la Miinchen, prin 
Berceanu și Martinescu. Dumi
tru Pirvulescu are astăzi 47 de 
ani, e antrenor la Vulcan și a 
rămas același interlocutor a- 
great de reporteri.

— Cum te simți 
—r Foarte bine.

nimic, lucrez ca și 
avea 27 de ani, am 
doi ani și jumătate,
iască, cred in continuare in ta
lentul luptătorilor români, văd 
șanse .bune mai tinerilor mei 
prieteni Alexandru șt Rusu, 
dacă s-a intimplat ca Berceanu 
să se retragă prea devreme, el 
care a fost un luptător de su- 
perclasă mondială.

— Ce-ai fi făcut cu ei dacă 
ai fi avut acum 27 de ani ?

— Normal ar fi să spun că 
aș fi devenit campion olimpie, 
pentru că asta s-a intimplat 
chiar cind aveam 27 
dar mă abțin, pentru 
tele au evoluat. Pe 
mea, in ’48, cind am 
cu. luptam 20 de minute. La Ro
ma, in 1960 am luptat 15 
minute. Astăzi se preconizează 
să se ajungă la două reprize 
a trei minute. Iți dai seama că 
se schimbă multe, și poate că 
nu chiar spre binele luptelor, 
pentru că în șase minute ești 
tentat mai mult să te ferești, 
decit să riști.

i — Te-ai retras la 35 de ani...

de ani, 
că lup- 
vremea 
început

.teerh?
SÎMBÂTÂ

ATLETISM. Sala „22 
August”, de la ora li.3# : 
campionatele municipale 
pentru juniorii mari ; de 
la ora 16 : concurs in
ternațional „Cupa steaua”.

BASCHET. ” ----------------
ca, de la 
I.C.E.D. — 
C.S.Ș. 2 (m.

Sala Floreas- 
ora 15.36 : 
Politehnica 

A), Rapid — 
„U“ Cluj-Napoca (m. A). 
Dinamo — C.S.U. Sibiu 
(m. A) ; sala Construcția, 

ora 17.30: Carpațl — Auto
matica (m.T).

SCRIMA. Sala Floreas- 
ca n, de la ora * : Divi
ziile A șl B la spadă (eta
pa I).

VOLEI. Sala Dinamo, 
ora 17 : Dinamo — Rapid 
(A. f) ; Sala Giulești, ora 
16 : Rapid — Steaua n 
(T.m.).

— Da, m-am 
cind m-a bătut 
2—1. N-a fost o victorie cate
gorică, dar am simțit eu că nu 
se mai poate, și atunci mal 
bine lipsă.

— Cum ai 
olimpic ?

— Ca prin 
veste lungă, 
iarna lui ’58, _ 
am fost suspendat din 
sportivă. Odată cu Ozon, 
care imi place să cred că se
măn. A fost un moment teri
bil de greu. Mi s-a reproșat 
intre altele că am luptat cam 
in dorul lelii cu un belgian, 
ceea ce nu era adevărat. Am 
înghițit-o și am tăcut. Am a- 
vut o iarnă foarte grea. Am a- 
juns motociclist pentru cărat 
ziare pe la debite, pe viscol 
și pe zăpadă. Așa am dus-o 
citeva luni. Ba am lucrat și in 
Gara de Est, la ce s-o ascund... 
Aveam 430 de lei pe luni... 
Necazul era că și pe carnetul 
meu de muncă scria necores
punzător. Din fericire, un di
rector de la poștă, nea Mitică 
Ionescu, om de inimă, m-a pus 
să-mi dau demisia, ca si nu 
rimin acolo cu necorespunză
tor și să rămini cu ce pune 
el. Intr-o bună zi, mi-a sărit 
in ajutor antrenorul Mureșan 
de la Uzina Steagul roșu din 
Brașov. A venit la federație 
și le-a spus direct: „Vreau 
să-l iau pe Mitică Pirvulescu. 
îi ridicați suspendarea ?“. Au 
fost discuții, dar pină la urmă 
brașovenii s-au dovedit mai 
tari. Ajuns la Brașov, am în
ceput să trag ca un dine. Stă
tusem șase luni, iar Olimpiada 
era peste numai un an. In
tr-un fel, suspendarea mi-a 
prins bine. Citeodată ai nevoie, 
in sport, si se mai intimple si 
eeva altfel.

— Cum a fost la Roma ?
— Atn obținut patru victorii 

și un med egal, devenind cam
pion olimpic. Egalul l-am fă
cut cu luptătorul sovietic Kor- 
ceaghin. Am dștigat, printre 
alții, la Fabra, idolul gazdelor. 
După Roma, in *61, la Yoko
hama, m-am clasat pe locul 2 
la mondiale. Timp de 8 minute 
și 30 de secunde (se ajunsese 
la formula ca 9 minute) am 
fost campion mondial, condu
ceam ca un punct. Dar a fost 
suficient să-mi scadă o secun
dă atenția, ca și pierd o ju
mătate de punct și medalia de 
aur, deoarece plusul meu de 
jumătate de punct nu se mai 
acorda. Peste trei ani. la To
kio. dștigam medalia de b-ens 
la Olimpiadă

— Spune-mi Mitică, de ce 
unul dintre cei mal mari lup
tători din istoria acestui sport 
in România, adică Dumitru 
Pirvulescu. nu este și un maro 
antrenor ?

devenit campion

minune. E o po
dar merită. In 

prin noiembrie, 
viața 

cu

— Eu cred că sint un antre
nor bun. Treaba asta cu an
trenor mare imi dă uneori a- 
mețeli. Nu sint dintre acei care 
spun că poți fi un mare antre
nor numai dacă ai fost și un 
mare luptător. La tot pasul, 
viața te contrazice Un mare 
antrenor este Comeanu. Cu
noaște foarte bine tehnica, deși 
au existat luptători mult mai 
mari ca el. Conduce lecția de 
antrenament ca nimeni altul. 
Știe să imbine efortul cu buna 
dispoziție in rindul luptătorilor 
și, mai presus de orice, nu te 
iartă. Dacă vrei să știi. Mitică 
Pirvulescu nu e ceea ce se 
consideră un mare antrenor 
pentru un motiv foarte simplu. 
Eu, daci văd că un copil e o- 
bosit, ii dau drumul acasă. E 
bine 7 E rău ! Nu știu. Dar 
acesta e Mitică Pirvulescu, ca
re a crescut ca un orfan de la 
trei ani și l-a intilnit pe tai- 
că-su pentru prima oară după 
42 de ani...

— Ai Intilnit luptători mari—
— Cu duiumul. Am susținut 

peste 500 de meciuri. Cred că 
din astea am pierdut cel mult 
50, mai ales la început. Am a- 
vut adversari foarte puternici- 
Știi cum e in lupte : încerca
rea puterii e dacă poți si-i 
bați pe luptătorii ruși, care sint 
printre cei mai puternici, 
minte ci am pierdut ia 
iev in ’51, la Lentz, in 7 
schimb am dștigat ia 
14—15. Unul dintre cei 
buni luptători sovietid 
Gurevici, care n-a . 
facă greutatea la Roma. Eram 
buni prieteni. Țin minte, la 
Roma, n-am să uit asta nid- 
odată, mi-a spus inainte de 
medul cu Korceaghin: „Fii 
atent Mitică, freacă-l la mar
gine. Nu-l lăsa să te bage la 
mijloc*.

— Cum ai rezolvat problema 
cintarului ?

— N-a fost niciodată o pro
blemă. Pentru Roma am slăbit 
7 kg. Daci ai

— Cu ce te 
nor ?

— La Petrila 
pi de Divizia A. In 78

RAPID - „U“ CLUJ-NAPOCA, DERBYUL ETAPEI 
IN DIVIZIA A LA BASCHET (M)

DUMINICĂ

ATLETISM. Sala 
August”, de la ora 
campionatele municipale 
ale juniorilor mari ; de la 
ora 16 : concurs interna
țional „Cupa Steaua” : 
stadionul Tineretului, de 
la ora 10 : ediția a XXX-a 
a „Crosului 16 Februarie”.

BASCHET, 
ca, de la 
I.C.E.D. — 
C.S.Ș. 2 (m.

Sala Floreas- 
ora 8.3# : 
Politehnica 

A). Rapid — 
„U“ Cluj-Napoca (m A), 
Dinamo — C.S.U. Sibiu 
(m. A) ; sala Construcția, 
ora 10,30 : Urbls — poli
tehnica C.S.Ș. 2 (m. T) ; 
sala Olimpia, ora 9.15 : 
P.T.T. — Confecția Călă
rași (f. T) ; sala 
nlca, ora 10,45 : 
nlca C.S.Ș. 2 — 
Craiova (f. T).

SCRIMA. Sala 
ca n, 
zille A și B 
(etapa I).

VOLEI. Sala 
gogic, ora 10 :

Politeh- 
Politeh- 

C.F.R.

Florcas- 
de la ora 8 : Divl- 

la spadă

Inst. peda- 
_ _ . Voința —
Ceahlăul P. Neamț (T. f.); 
Sala Electra, ora 10 : 
Electra — Politehnica 
Iași (T. m.) ; Sala lie. 16 
de poligrafie, ora 10 : 
C.P.B. — Libertatea Sibiu 
(T. f.).

a Sportulrag.ab

AURELIU PBOCA, BÎRLAD. 
Obțin „statutul” de „internațio
nali” numai fotbaliștii care au 
jucat in echipa națională — In 
meciuri oficiale sau amicale — 
disputate împotriva altor echipe 
naționale. Celelalte partide, dis
putate sub alte titulaturi, nu sint 
luate in considerație, chiar dacă, 
de fapt, de o parte și de cealal
tă, au evoluat echipele naționa
le ale țărilor respective. In 
schimb, un fotbalist care a ju
cat în echipa națională chiar și 
un singur... minut — și există 
astfel de cazuri — figurează pe 
lista „internaționalilor”.

DORIAN HODISAN, ORADEA, 
îmi puneți o întrebare Ia care 
nimeni n-ar putea da un răs
puns precis : „Care este cel mal 
mare număr de spectatori în
registrat vreodată la un meci de 
fotbal din Divizia A Pe sta
dionul „23 August” din Bucu
rești, de multe ori, au fost parti
de de campionat vizionate de 
60—70 000 de spectatori. La rîn- 
dul lor, craiovenll sau tlmișore-

a 
putut

Tin
Bcba- 

’57. In 
vreo 
mai 
fost 

si

puțină voință...
lauzi ca antre-

am făcut echi- 
' ' "7 am

avut campion național la co
pii, pe Romulus Săpințan, ca
re avea 10 ani, acum are 12. 
Atunci am dștigat și locul 2. 
Acum, la Vulcan, avem, Ilie 
Chirilă și cu mine, un băiat 
foarte bun. Dorinei Ilinca, de 
17 ani. Îmi place foarte mult 
munca cu copiii. Ai stăpini mai 
puțini. Faci cum te taie capul. 
Probabil, insă, că va trebui să 
tnrăț să nu iert. Cine știe, 
poate ci am să reușesc intr-o 
bună zi și treaba asta.

— Nu știu dacă ai să reu
șești, Mitică, dar mulți visează 
un luptător ca Dumitru Pirvu
lescu. _

loan CHIRILÂ

Rapid șl Universitatea Cluj- 
Napoca susțin, astăzi și miine. 
un dublu meci al cărui rezultat 
va influența. In mare măsură, 
șansele acestor echipe de a se 
califica in turneul final al Divi
ziei A la baschet masculin. 'In 
tur, partida a oferit o dispută 
echilibrată șl victorii Împărțite. 
Tot in cadrul etapei a 13-a. are 
loc șl tntilnirea dintre forma
țiile I.C.E.D. și Politehnica 
C.S.Ș. 2 București, in care 
I.C.E.D.-ul are posibilitatea de a 
demonstra că infrtngerea suferită 
in tur a fost doar un accident.

Programul complet al etapei : 
Rapid (locul 5 in clasament) — 
„U” Cluj-Napoca (4) — in tur 
82—80 șl 61—67, I.C.E.D. (8) —
Politehnica C.S.Ș. 2 (11) — 67—72 
și 92—85, Dinamo București (1) — 
C.S.U. Sibiu (7) — 118—57 și 
108—58. Dinamo Oradea (10) —
Steaua (2) — 54—35 șl 43—71,

PATINATORI ROMÂNI AU
Contlnuîndu-șt pregătirile pen

tru „Cupa Prietenia” la patinaj 
viteză, rițiva alergători din lotul 
reprezentativ de tineret au par
ticipat la un concurs internațio
nal desfășurat recent pe pl^- 
ta naturală din Zakopane. 
La start au fost prezenți vi- 
teziștl (fin Cehoslovacia, R.D. 
Germană, R.P. Mongolă. Polonia. 
Ungaria șl România. întrecerile 
au fost ' ‘ '■
din RT>. 
gazdX

Aflațl la vlrsta junioratului și 
chiar la oea a categoriei de 
copil, tinerii noștri reprezentanți 
Simona Todoruț, Mihaela Timiș, 

Kopacz, 
Maria 

compor- 
noi re-

dominate 
Germană

de patinatorii 
și cei din (ara

C.S.U. Galați (12) — Farul (3) — 
75—85 și 61—94, C.S.U. Brașov (6) 
— Politehnica C.S.Ș. Unirea lași 
(9) — 95—90 Si 97—102.
• In scopul asigurării lotului

reprezentativ " --------- -----
bune de 
participare 
programul 
lost produse 
dilicări, etapa a 
disputa la 7—8 _______ JȘ
pa a 18-a la 11—12 martie, etapa 
a 19-a Ia 15—16 martie, etapa a
20- a la 19—20 martie, etaoa a
21- a la 22—23 martie ; turneul fi
nal se va desfășura intre 18 ' '*
aprilie, la București.
• In „Cupa României” la 

oare, jocurile turneului I 
etapa a n-a vor avea loc 
6 și 8 martie, la Oradea 
A), Timișoara (seria B), 
rești (seria C) și la Brașov (se
ria Di.
EVOLUAT LA ZAKOPANE
cârduri la categoriile respective. 
500 m — 1. U. Mademan (R.D.G.) 
40,26.... 9. T. Kopacz 42.61, 10. A. 
Szekely 42.69 (din 22 de concu
rența ; 3 000 m — 1. R. SchofiscQi 
(R.D.G.) 4:22,72,... 8. A. Szekely
4:K,83 (v.r. ]un. n — 4:41,0)... 10.
T. Kopacz 4:38.36 ; 1500 m — 1.
U. Mademan 2:10,08,... f0. A. Sze-___ _
kely 2:17,22,... 14. T. Kopacz
2:19.36. Clasament general după 
trei probe (distanța de 5 000 m 
nu s-a alergat din cauza dezghe
țului) : 1. U. Mademan 128,245 p....
8. A. Szekely 134,402 p,... 10. T. 
Kopacz 135,456 p. Simona Todoruț 
(la copil I) și Mihaela Timiș (la 
copii II) au realizat noi recor
duri la triatkm cu 152,365 p (v.r. 
156,650 p) și, respectiv, 157,048 p 
(v.r. 158,200 p).

de seniori condiții 
pregătire și 
la competiții, 
campionatului 

următoarele 
17-a se 

martie, i

de 
în 

au 
mo- 

: va 
eta-

și 20

seni
li in 

între 
(seria 
Bucu-

Arpad Szekely ți Ttbor 
oondusl de antrenoarea 
Lăzărescu, au avut o 
tare onorabilă, reallzlnd

IN „CUPA ROMÂNIEI- LA VOLEI, A DOUA ETAPA 
A RETURULUI

Astăzi și mîine vor avea loc 
partidele din cea de a doua eta
pă a returului în „Cupa Româ
niei” la voleL Atit în competi
ția feminină, cit și in cea mas
culină, sint programate citeva 
partide care se anunță interesan
te șl care pot oferi un spectacol 
de calitate. Dealtfel, flecare tn- 
tUnire ar trebui să însemne pen
tru echipele în cauză noi prile
juri de a demonstra că există 
susținute preocupări pentru ridi
carea calitativă a întregii activi
tăți instructiv-educative.

Așadar, la feminin, Dinamo — 
Rapid (simbătă, sala Dinamo, de 
la ora 17), Farul Constanța — 
C.S.U. Galați ni se pare că de
țin intîietatea, anunțind con
fruntări echilibrate șl atractive.

știința Bacău — Penicilina Iași, 
Slaratex B. Mare — Universita
tea Timișoara, Olimpia Oradea — 
Universitatea București. tntilni
rea Chimpex Constanța — Uni
versitatea Craiova este reprogra- 
mată pentru 22 februarie.

La masculin, nici un meci in 
Capitală, toate desfășurindu-se în 
țară : Silvania ș. Sllvaniei — 
calculatorul București, Delta 
Tulcea — Politehnica Timișoara, 
Petrolul Ploiești — Universitatea 
Craiova, C.S.M. Suceava — 
Steaua, Tractorul Brașov — Di
namo. Partida Viitorul Bacău — 
Explorări B. Mare a fost amînată 
pentru 27 februarie, deoarece 
băimărenii joacă duminică 
„Cupa Balcanică”.

HOCHEIȘTII JUNIORI ÎNVINȘI LA SCOR
GALAȚI, 8 (prin telefon). Pri

ma Intfinire dintre reprezentati
vele de hochei juniori ale Româ
niei șl Cehoslovaciei (17 ani) s-a 
încheiat cu victoria categorică a

în

oaspeților (15—1), superiori 
toate planurile. Sîmbătă șl 
minică vor mai avea loc două 
partide. (T. SUIIOPOL — corcs-p.u

«IBOGAT PROGRAM PUGILISTIC IN CAPITALĂ
Iubitoril sportului cu mănuși 

din Capitală vor avea prilejul să 
asiste In zilele ce urmează la un 
bogat program pugilistic. Ne re
ferim, £n primul rind, la galele 
din cadrul tradiționalei întreceri

Poortvliet. Ați ciștigat sau 
pierdut rămășagul T Ca să 
dacă răspunsul meu v-a 
plăcere sau nu ?

ați 
știu 

acut

Ilustrații : N. CLAUDIU

pe 
du-

dotată cu „Cupa 16 Februarie”, 
organizate în sala I.M.M.R. Grl- 
vîța Roșie după următorul pro
gram : duminică 10 februarie 
(ora 10). miercuri 13 februarie șl 
vineri 15 februarie (ora 13), ' 
minlcă 17 februarie (ora 
Deosebit de interesantă va fl 
sigur șl reuniunea de joi 14 
bruarle (ora 17), organizată 
clubul Rapid, în care boxerii 
pldiștl ii vor înfrunta pe 
de la C.F.R. Craiova. Din l _ 
gramul acestei gale se desprind 
partidele : Gh. Dlcu (Rapid) — 
Gh. Bacriș (Craiova), Gh. Costa- 
che (Rapid) — N. Grecescu 
(Craiova), N. Modrogan 
— D. Glurcă (Craiova), 
vedetă va fi cel dintre 
reșteanul Marian Cullneac 
ioveanul Ion Joița.

du-
10). 
dc- 

i Ie
de 

l ra- 
cel 

pro-

(Rapid)
Meciul 
bucu- 

și era-

B RAILA, 
din 

acest 
Deci, 

atit 
vitalitatea

nii se pot referi la asisu-nțj de 
40 90# de spectatori, mai mulți 
chiar decit ar II trebuit să cu
prindă, normal, stadioanele res
pective. Și asemenea recorduri 
se înregistrează aproape Ia fie
care etapă.

AVRAM TUDOR,
Cornel Dinu este originar 
Tirgoviște. S-a născut in 
oraș la 2 august 1548. 
„merge” pe 32 de ard. Cu 
mal remarcabile sînt " 
șl forța lui de joc 1

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Două catrene, inspirate de cali
ficarea voleibalistelor șl voleiba
liștilor României pentru turneul 
final al J.O. de la Moscova : 
...Și aș face-o constatare : 
Nu s-au omorit cu firea.
Pentru marea confruntare. 
Au făcut doar... „încălzirea” ! 
Șl celălalt catren :
Un fotbalist susține 
Că nu se poate-obține 
Victorie frumoasă, 
Trăglnd doar peste... plasă !
MAGDALENA BARBULESCU, 

BUCUREȘTI. Am primit rindu- 
rile dv. Sperăm să le putem 
utiliza. Dar de ce ne scrieți la... 
15 ani o dată 7! Debutul dv. din 
1965 a fost tăgăduitor.

MARIAN ORDENAN, BUCU
REȘTI. în finala C.M. de fotbal 
din 1978 dintre Argentina șl O- 
landa (3—1, după prelungiri), go
lul egalizator al olandezilor, din 
min. 81, a fost înscris de

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
SIMPLU, AVANTAJOS, LA ÎN- 

DEMINA TUTUROR — LOZUL IN 
PLIC • AUTOTURISME „Dac a 
130#“. ,.SkOda 12» L“. „Skoda 105 
L“, „Trabant 601“ • NUMEROA
SE CIȘTIGURI ÎN BANI de 
20.000. 10.000. 5.00#, 2.00# lei etc. 
• Agențiile Loto-Pronosport, vîn- 
zătorii volanți, unitățile din co
merț șl cooperația de consuni, 
precunț și oficiile poștale din în
treaga țară vă stau în perma
nență la dispoziție pentru a vă 
încerca

gătoare urmează a £1 radiodifu
zate și televizate in cursul serii).

• Astăzi este ultima zl de par
ticipare și la con-cursul Prono
sport de mîine, care cuprinde 
meciuri deosebit de Interesante 
din campionatele divizionare A și 
B din Italia. MAI MULTE VA
RIANTE JUCATE — MAI MUL
TE ȘANSE DE FRUMOASE " * 
TISFACȚn !

SA-

șl dv. șansele !

JOACA ASTĂZI. MIINE
CIȘT1GA... • Tragerea 

de mîine, prima de acest

CINE 
POATE 
Loto 2__________ ._____ —-------
fel din luna februarie a.c., vă 
oferă un bun prilej de a vă nu
măra printre marii câștigători la 
acest atractiv sistem de joc, ou 
condiția de a procura de astăzi 
biletele. (Tragerea va avea loc la 
ora 16,30 In sala Clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Staioovlal nr. 42 ; numerele câști-

NUMERELE 
TRAGEREA

EXTRASE 
LOTO 

FEBRUARIE

Extragerea I :
63 59 30 71 83 39 

Extragerea a II-a :
55 12 6 40 89 56

i DIN
1980

LA
8

68

88

11 23

70 14

CÎȘTVFOND TOTAL DE
GURI : 1.012.051 lei din care
83.985 lei REPORT LA CATE
GORIA L



Ne lipsesc înaintașii care să... marcheze goluri

ciosescu: „NU E ÎN FOLOSUL ÎNAINTAȘULUI ACTUAL
SĂ-I TOT SPUI CĂ AZI E MAI GREU..."

Săptămina trecută, o zi de 
început de februarie, la Arad, 
în căutarea... foștilor înaintași 
de renume. Ne-am fixat o în- 
tilnire cu loan Ciosescu, cen- 
tru-ataeant cu două decenii în 
urmă al Politehnicii Timișoara, 
astăzi medic reputat în orașul 
lui de origine. îl zăresc de 
departe. Cu un cap peste grupul 
aflat în fața porții spitalului 
din strada 7 Noiembrie, în acea 
zi de vizită, pare în așteptarea 
unei... centrări de la Remus 
Lazăr sau Boroș, coechipierii- 
aripă. Așa îl văzusem ultima 
oară, așa ne-a rămas... Intrăm 
ușor în subiect. N-a pierdut 
nici o clipă contactul cu spor- 
■el Iui preferat, este la curent 
cu ancheta noastră despre omul 
de gol, cu ceea ce s-a spus și 
s-a scris. La curent, dar nu și 
de acord întru totul, că înain
tașului de pe vremea sa i-a 
fost mai ușor : „Nu e în spri-

«r
jinul atacantului actual să-i toi 
spui că acum e mai greu, că 
înainte înaintașii zburdau fără 
opreliști prea multe spre goL 
S-a uitat, cum se vede, prea 
repede, ce a însemnat W.M.-ul 
pentru jucătorii din avanpos
turi. La aripă se posta fundașul 
lateral, lingă centrul înaintaș 
se lipea stoperul. Dumneavoas
tră, ziariștii, îi spuneați „jan
darmul". îi simțeam răsuflarea 
în ceafă... Și ce stoperi mai erau 
pe vremea aceea ! Apolzan, 
Iosif Covaci, Brînzei, Neacșu. 
Caricaș...

— Și, totuși, se marca mult 
mai mult ca acum. Dumnea
voastră, 6 goluri într-un meci, 
lui Dinamo Brașov, altă dată 
5 lui Dinamo București, pe te
renul ei. Cum de era posibil ? 
Ce aveau în plus, de exemplu, 
Dobay, Ozon, Alexandrescu față 
de Cămătaru, Nedelcu II, Ter- 
heș ?

— Nu puțini afirmă 
tașii „oameni de gol" 
vremea mea posedau 
al porții mai ascuțit, 
așa au stat lucrurile,
fost doar atit. A mai cîntărit 
greu in balanța golurilor și 
simțul plasamentului, foarte 
dezvoltat — amintiți-vă bine — 
și Ia Ozon, și la Alexandrescu, 
și Ia Constantin, și Ia Ion Io- 
nsseu, și la Mircea Dridea. Și 
a mai fost ceva, de asemenea 
important în explicarea produc
tivității mai mari a înaintașului 
de pe vremea mea, întrucît 
doar simțul porții și al plasa
mentului, oricit de dezvoltate 
ar fi fost ele, n-ar fi fost su
ficiente pentru înscrierea golu
lui. A mai fost acea pasă sau

că inain- 
de pe 

uu simț 
Poate că 
Dar n-a

TURNEUL INTERNATIONAL
CLUJ-NAPOCA, 8 (prin tele

fon). în primul meci din cea 
de a doua zi a turneului inter
național desfășurat pe stadionul 
Municipal s-au întîlnit selecțio
nata olimpică a R. D. Germa
ne și U.T.A. Victoria a revenit 
la scorul de 6—0 (1—0) forma
ției oaspete care, în afară de 
angajamentul fizic exemplar 
demonstrat și miercuri, a eta
lat, de astă dată, mai multă 
clarviziune și fantezie în ac
țiunile ofensive. Golurile învin
gătorilor au fost înscrise de 
Peter (min. 17), Behringer 
(min. 49), Taudman (min. 55), 
Liebers (min. 63), Henn (min. 
77) și M. Muller (min. 89). Ar
bitrul L Cimpeanu a condus 
corect Selecționata olimpică a

DE LA CLUJ-NAPOCA
R. D. Germane : Iakubovski — 
M. Miiller, Rossde, Decker, Uli- 
llng — Mischiger, Kiihn, Taud- 
man — Terlețki, Behringer, 
Peter. (Au mai jucat : Troua, 
Liebers și Hehn). U.T.A. : Ji- 
van — Gașpar, Kukla, Gali, 
Giurgiu — Leac, Jova, Vaczi 
— Cura, Șandor, Țirban. (Au 
mai jucat : Ducadam și Bube- 
la).

► -J6P0RT LA RADIO
(pe programul I) 

luni 11 februarie, ora 
18,15 : „Magazin sportiv". 
Din cuprins : actualitatea 
zilei, comentariul săptă
mânii, „puncte de vedere" 
despre clubul național de 

fotbal Luceafărul, 
olimpic, fotbal 
medalion — 
săptămînil.

SÎMBATA 16 
era 15,25 : 
directă de Ia ___
meciului de fotbal Italia — 
România (crainic repor
ter : Nicolae Soare).

DUMINICA 17 februarie, 
ora 22,10 
sportiv", 
cronici șl 
întrecerile 
latări șl 
competițiilor 
internaționale.

serial 
meridiane, 

sportivul

februarie, 
transmisie 
Napoli a

„Panoramic 
cuprins : 

din 
re
ale 

Și

Din 
reportaje 
„Dacladei", 
rezultate 

interne

Un minut 
de ETICA

Stimată redacție.
Mă numesc Kelp Friderich, 

locuiesc în orașul Agnita, str. 
Cristian nr, 4, jud. Sibiu. 
Mulți ani am lucrat la restau
rantul Teleferic din Poiana 
Brașov, unde am avut o mare 
plăcere de a-i servi pe fotba
liști, atunci cînd se întorceau 
de la antrenamentele lor isto
vitoare. Pe cei mai mulți i-am 
apreciat pentru politețea lor, 
pentru seriozitate ți sinceri
tate, pentru intregul lor com
portament. Prin intermediul 
lor m-am atașat ți mai mult 
de acest sport, am pătruns 
cum se spune, în culisele lui, 
i-am cunoscut mai bine pe 
fotbaliști, am văzut că ți ei, 
la rîndul lor, sînt tineri ca 
toți... tinerii, cu preocupări

In prim-plan, conducătorii de club*

azi, Gheorghe Bec her u (F: C. Olt)

Cea de a doua partidă a opus 
echipele „U“ Cluj-Napoca și 
Slovan Bratislava, care prin 
jocul prestat au satisfăcut în 
bună măsură pe cei aproxima
tiv 8 000 de spectatori. Nu s-a 
înscris finalmente nici un gol, 
de „vină" fiind îndeosebi apă
rările care au evoluat aproape 
fără greșeală. V. Topan a ar
bitrat bine formațiile : „U"
Cluj-Napoca : Moldovan — An
ca, Moș, Ciocan, Bagiu — Mâ
nu, Răduță, Suciu — Batacliu, 
Floarea, Florescu. (Au mai ju
cat : M. Liviu, FI. Pop, Hur- 
loi și Boca). Slovan : Mana — 
Hikl, VeSely, Bobek, Cernik — 
Pekarik, Matovik, Gallis — Mi
lan, Viger, Brnak. (A mai ju
cat : Sinkovici).

înaintea ultimelor partide, cla
samentul arată astfel :

centrare venită la timp, în frac
țiunea de secundă cînd mă 
dezlipeam de... jandarmul meu. 
Totul, și centrarea sau pasa, și 
voleul sau preluarea cu capul 
erau procedee-sincron, 
noi ne completam _ 
așezați în echipă în funcție de 
calitățile noastre, 
ritățile fiecăruia.

— Astăzi cum e, după opinia 
dumneavoastră ?

— Se „tactizează" prea mult, 
se vorbește exagerat despre ci
frele diverselor sisteme de joc, 
uitindu-se că jucătorii sînt, in 
ultimă analiză, oameni cu cali
tățile și defectele lor. în nume
le mult discutatelor sarcini 
duble, li se cer înaintașilor să 
are terenul in lung și-n lat. să 
vină după adversarul direct 
pînă in apropierea propriei 
porți. Nimic mai greșit, intru- 
cit, oricit de bine ar fi pregătit 
din punct de vedere al facto
rului fizic, înaintașul astfel 
hărțuit, in secundele următoare, 
cînd echipa lui intră in posesia 
mingii, nu mai are nici suflu 
și nici forță Ia finalizare.

Amintiți-vă cum pînă și In- 
ternazionale Milano, exponenta 
superbetonului, păstra două vâr
furi, pe Jair și Mazzola, alteori 
pe Jair și Peiro, in terenul 
advers ca să fie proaspeți pen
tru contraatac. Vreau să spun, 
in esență, că orice sistem de 
joc este bun dacă antrenorul il 
gindește in prealabil, distribu
ind rolurile în echipă în func
ție de specificul fiecăruia, vreau 
să afirm că un Dumitrache, un 
Dudu Georgescu ar fi fost și mai 
mari dacă ar fi fost jucați pe 
măsura valorii lor. Polivalența 
din fotbalul actual nu trebuie 
să excludă însușirea temeinică 
a sarcinilor specifice fiecărui 
post, ci să se bazeze pe ea. 
Fac această afirmație cu con
vingerea că și astăzi și in viitor 
responsabilii principali 
scrierea golului vor fi 
cătorii din ' linia' intii.

— Ați mai dori să 
ceva ?

— Că acești înaintași, reali
zatori prin excelență de specta
cole fotbalistice, care, fie-mi 
scuzată lipsa de modestie, ră- 
min, prin forța lucrurilor, mai 
mult in amintirea iubitorilor 
fotbalului, trebuie sprijiniți. Și 
de publicul spectator care fluic- 
rind o ratare il inhibă pe îna
intaș in așa fel incit acesta va 
incerea din ce in ce mai rar să 
șuteze Ia poartă, și de dumnea
voastră, cronicarii de fotbal. 
Incurajați-i mai mult, prin 
note, prin descrierea mai amă
nunțită a palpitantelor faze de 
gol, nu-i iertați, sub nici o for
mă, pe cei care îi opresc să 
marcheze, folosindu-se de 
jloace neregulamentare.

Eu, de pildă, n-am să 
niciodată cele scrise despre 
ne, prin 1956, de un ziarist 
local, la un meci Știința Timi
șoara — Dermagant Tg. Mureș 
în care înscriscsem 4 din cele 
5 goluri ale echipei mele...

— Ne-ați făcut curioși...
— Scria că în afara celor 

goluri înscrise, n-am 
nimic...

întrucit 
perfect, eram

de particula-

cu în- 
tot ju-

spuneți

mi-

uit 
mi-

4 
făcut

ESTE NECESARĂ 0 PREGAIIRE SPECIFICĂ

SI PENTRU CONDUCATORUl DL FOTBAL.> " — — - — -
— Tovarășe Becheru, vă nu

mărați printre cei mai noi 
președinți de cluburi din fot
balul nostru. Ca vechi activist 
pe tărim sportiv, cum vi se 
pare noua dv. funcție în con
ducerea unui club de fotbal ?

— Nici prea grea, dar nici 
ușoară. Este insă o mare di
ferență între ceea CE AI DE 
FĂCUT în fotbal și ceea ce se 
face in celelalte ramuri de 
sport. Spre deosebire de bas- 
chetbaliști, să zicem, dar com
parația s-ar putea face și cu 
practicanții altor ramuri de 
sport, fotbaliștii sinț mai difi
cili. ridică mult mai numeroa
se probleme de ordin social și 
educativ. Pe majoritatea dintre 
ei trebuie pur și simplu să ii 
dădăcești. Și nu pe puțini să-i 
supraveghez! aproape perma
nent, să-i previi de 
terea unor abateri.

— Poate că, ținînd 
de această realitate 
plăcută, mulți spun că 
a fi un bun conducător 
bal trebuie să fi jucat 
să provii din rîndurile 
rilor, căci numai așa îi 
și îi poți înțelege mai

— Nu sînt în totalitate de a- 
ceastă părere. Iar practica a 
dovedit că foști jucători de 
fotbal, chiar dintre cei foarte 
buni, nu au putut deveni con
ducători la fel de buni. în 
principal deoarece nu s-au pu
tut ridica deasupra mentalită
ții proprie vechii lor condiții. 
Pentru a ajunge conducător de 
club in fotbal nu este suficient 
— ba chiar nici nu este atit 
de important — să fi practicat 
la nivel de performanță acest 
sport. Hotărîtor și în acest • 
domeniu destul de spinos este 
să ai calități de conducător,- să 
stăpinești știința conducerii, 
fără de care astăzi devine din 
ce in ce mai greu să te afli 
și să te menții în fruntea unei 
colectivități cit de mici, fie ea 
și din fotbal. Dar mai este 
ceva, aș spune esențial pentru 
un conducător, și anume spiri
tul de partid. Conducătorul u- 
nui club de fotbal, ca orice 
conducător, din orice domeniu, 
trebuie să cunoască realmente 
bine politica partidului, să mi
liteze pentru înfăptuirea ei în 
domeniul său specific, 
spus, spiritul de 
să-i fie călăuză 
activitate.

— în lumina

la corni -

seama ți 
nu prea 

pentru 
de fot— 
fotbal, 

jucăto- 
cunoști 
bine. >

Altfel 
partid trebuie 

in întreaga Iui
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orga- 
i de 

intre conducătorii 
pentru stabilirea 
și a unei conduite 

abordarea și rezol-

1.
2.
3.
4.

Sei. R.D.G. 
„U“ Cj-Nap. 
Slovan 
U.T.A.

1 
1
2
0

0 
0 
o
2

7-1
3-0
1-1 
0-9

3
3
2
0

P 
P 
P 
P

Gheorghe NICOLAESCU

.. celor afirmate 
de dv., considerați necesară o 
pregătire specială a celor vi
zați să devină conducători de 
cluburi ?

— Fără îndoială. Știința 
ducerii nu se însușește j 
noapte, ea se învață în 
și o pregătire în acest 
cred că este deosebit de i 
Sarcina aceasta ar putea 
și-o asume Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
Împreună cu federația, care, de

con- 
peste 
timp 
sens 

utilă. 
> să

asemenea, ar trebui să 
nizeze periodic schimburi 
experiență 
de cluburi 
unui limbaj 
comune în 
varea multiplelor probleme cu 
care se confruntă activitatea 
fotbalistică. Extinzind jdeea, 
asemenea cursuri de pregătire 
și schimburi de experiență ar 
fi, de asemenea, binevenite și 
în cazul medicilor de pe lingă 
echipele de fotbal, precum și 
al masorilor.

— Cum vedeți relația dintre 
conducătorul de club și antre
nor ?

— Deși am să vin, poate, in 
contradicție cu alți participant 
la dezbaterea organizată de 
ziar, eu nu împărtășesc opinia 
împărțirii RĂSPUNDERII PE 
FELII. La fel cum un director 
de întreprindere 
și așa este 
ceea ce se 
tea sa. tot 
răspundă 
club de fotbal de iot ceea ce 
se petrece în club, de bunul 
mers al activității în toate pri
vințele, de munca oamenilor în 
subordine. Firește, asta nu în
seamnă ea el să știrbească sau 
să spulbere autoritatea antre
norului, să încalce flagrant 
competența acestuia. Dar nici 
să rămînă spectator Ia tot ceea 
ce face antrenorul. După 
rerea mea, conducătorul 
club trebuie să fie consultat de 
antrenor chiar și la alcătuirea 
formației înainte de meci.

— în calitatea dv. de pre
ședinte la F.C. Olt, ce priori
tăți aveți pe agenda de lucru ?

— N-am să le înșir pe toate, 
ci voi menționa doar pe aceea 
de a crea clubului nostru o 
pepinieră proprie. Pînă acum, 
această preocupare a fost, în 
oarecare măsură, neglijată, deși 
în județ activează mai multe 
echipe de Ia care s-ar fi putut 
selecta jucători de perspectivă. 
Ne propunem să urmărim toa
te aceste echipe și ii vom pro
mova pe cei mai valoroși ju
cători.

răspunde — 
normal — de tot 
întimplă în unita- 
astfel trebuie să 

conducătorul unui

pă- 
de

Constantin FIRĂNESCU

Duminică, în ultima zi a turneu
lui, se dispută jocurile : U.T.A. 
— Slovan Bratislava (ora 9,45) 
și „U“ Cluj-Napoca — Selec
ționata olimpică a R. D. Ger
mane (ora 11,30).

I. LESPUC-coresp.

ȘTIRI... MECIURI AMICALE
• STRUNGUL ARAD — SE

LECȚIONATA U.E.F.A. ’80 1—3
(0—1). Au marcat : Niță (min. 
28), Gabor (min. 60) șl Boeru 
(min. 70), respectiv Juhasz (min. 
87.) (N. S TRAJAN — coresp.).

• F.C.M. REȘIȚA — C.S. BO
TOȘANI 3—1 (2—1). Autorii go-

CE TE ASCUNZI, MIRCEA DAMIAN ?
diverse, cu familii bine înche
gate. Dar, cu un an in urmă, 
cam tot în această perioadă, 
am făcut cunoștință cu un ti- 
năr fotbalist — Mircea Da
mian. Mi-a spus că va juca 
la Steagul roșu. Intr-o zi mi-a 
cerut să-i împrumut 600 de 
lei, pentru o treabă foarte 
presantă, l-am dat banii și el 
mi-a spus foarte serios că la 
data... x o să se achite de 
datorie. Dar, zilele treceau 
fără a primi banii. Damian 
a început să se motiveze in 
fel și chip și atunci m-am 
dus la Steagul roșu pentru a 
mă interesa ce-i cu el. Am 
aflat cu stupoare că nici vor
bă să fie legitimat un astfel 
de jucător. Deci, dispăruse 
fără să-mi dea măcar un 
semn de viață. De atunci um
blu să-i dau de urmă și nu 
reușesc. Sigur, 600 de lei nu

este o sumă atit de mare, 
onoarea valorează desigur 
mult mai mult. Vă rog, totuși, 
pe dv. dacă cunoașteți adre
sa unde se află Mircea Da
mian, să mi-o trimiteți și mie 
pentru a-i expedia citeva rin
guri.

Cu respect,
N.R. Mlrcea 

la divizionara 
trița, unde îl . .
mod cert, fapta lui este con
damnabilă, ceea ce ne deter
mină să-1 întrebăm șl noi : 
de ce te ascunzi, Mircea Da
mian de acela care ți-a dat 
o mînă de ajutor cînd ai fost 
la ananghie 7 Cum vei scoate 
capul în lume după ce vel 
citi rîndurile aceluia care a 
crezut în cuvîntul tău, în pri
etenia pe care i-al arătat-o în 
Poiana Brașov, cînd aveai 
neVoie de bani 7

Kelp Friderich 
Damian joacă 
B Gloria Bis- 
puteți scrie. In

lurilor : Gabel (min. 10), Vizitiu 
(min. 43), Portik (min. 54) pen
tru gazde șd Macovei (min. 30) 
pentru oaspeți. (Doru GLÂVAN
— coresp.).

a CUPROM BAIA MARE — 
OAȘUL NEGREȘTI 2—1 (0—1).
Au marcat : Ilea (2) , respectiv 
Fraser.
• MINERUL BAIA SPRIE — 

MINERUL BAIUȚ 0—1 (0—0). U- 
nicul gol a fost realizat de z. 
Rosznai din 11 m. (V. SASA- 
RANU — coresp.).

a șorvin sibiu — corvinul 
HUNEDOARA 0—1 (0—1). A mar
cat : Petcu (min. 31). (S. BEU
— coresp.).
• UNIREA ALBA IULIA — 

VICTORIA CALAN 2—0 
Autorii golurilor : Kir 
și Gh. Vasile (min. 32). 
PESCU — coresp.).

o ELECTRONISTUL 
DE argeș — MUSCELUL CIM- 
PULUNG 0—2 (0—0). Au înscris: 
Miuțu (min. 52) șl Pamfil (min. 
55). (C. STERESCU — coresip.).
• VOINȚA ORADEA — SOME

ȘUL SATU MARE 0—2 (0—1). AU 
marcat : Gliertne (min. 40) și 
Borz (min. 55) (I. GHIȘA — co
resp.'.

a U.M.T. — STRUNGUL ARAD 
2—0 (1—0). Formația timișoreană, 
antrenată de C. Rădulescu și în 
rîndurile căreia evoluează Mehe- 
dințu și Floareș, a clștigat cu 
2—0 (1—0), prin golurile realizate

(2-0).
(min. 12) 
(L FILI-

CURTEA

de Mușat (min. 25) șl Bejenaru 
(min. 56). (C. CREȚU — coresp.).
• MECIURILE AMICALE DE 

DUMINICA : Petrolul Ploiești — 
S.C. Bacău (stadionul Petrolul, 
ora 11), C.S. Tîrgoviște — Chimia 
Rm. Vîleea (ora 11), F.C.M.

Giurgiu — Rapid București (ora 
11).
• CLUBUL PROGRESUL ne a- 

nunță că, din cauza terenului 
impracticabil, partidele amicale 
pe care echipa Progresul-Vulcan 
urma să le susțină azi și mîlne 
(cu Gloria Buzău și, respectiv, 
Politehnica Iași) nu vor mai “ 
loc.
• S.C. BACAU IN R.D.G. 

zlonara băcăuană va pleca 
pentru un turneu de trei jocuri, 
în R.D. Germană. Băcăuanii vor 
susține aceste meciuri în zllels 
de 12. 14 și 16 februarie.
• MINERUL MOTRU — PAN

DURII TG. JIU 1—1 (1—0). Au 
marcat: Turcaș pentru_ gazde, res
pectiv Pisaroc. ’
coresp.).
« MECANICA 

REȘTI — T.M. 
(1-0).

avea

Dlvi- 
luni,

(M. BALOT

FINA BUCU- 
____ BUCUREȘTI 3—1 

Au marcat : Catrina (2), 
Feșchiu, respectiv Gojgaru.

• TORPEDO ZARNEȘTI — 
I.C.I.M. BRAȘOV 1—0 (0—0). A
înscris Zaharia. (C. CHIRIAC — 
coresp.).
*«—.......    ■ ■■ i
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TINERE GIMNASTE ROMÂNCE
ÎNVINGĂTOARE LA ULAN BATOR
La Ulan Bator, capitala R.P. 

Mongole, s-a desfășurat un con
curs internațional feminin de 
gimnastică, cu participarea unor 
tinere sportive din România, 
Ungaria, U.R.S.S., Bulgaria, 
R.S. Vietnam, Mongolia. Un 
deosebit succes a repurtat gim
nasta bucureșteancă Jenica 
Stoican (cea mai tînără din

concurs, 10 ani șl jumătate), 
de la CI. sp. șc. nr. 2, cîș- 
tigătoare la individual compus, 
la egalitate cu Ducinta Aruna 
(Mongolia), ambele cu 36,40 p. 
Jenica Stoican s-a clasat pe 
primul loc și la paralele, iar 
colega sa Mihaela Ștefan a 
terminat învingătoare la sol.

LA LAKE PLACID, ANTRENAMENTE INTENSE 
PENTRU PREGĂTIREA STARTULUI OFICIAL...

Turneul feminin de handbal de la Cheb

SELECȚIONATA NOASTRĂ NEÎNVINSĂ!
Tradiționalul turner. internațio

nal de handbal feminin de la 
Cheb (Cehoslovacia) a confirmat 
ascensiunea valorică a noii selec
ționate a României, pregătită de 
antrenorii Eugen Bartha și Re
mus Drăgănescu. După ce au 
întrecut la soar reprezentativele 
Norvegiei (25—17), Bulgariei 
(28—17), Cehoslovaciei B (17—14) 
și Danemarcei (15—7). handba
listele noastre au susținut aseară 
meciul derby al turneului tn 
compania primei formații a Ce
hoslovaciei. La capătul unul joc

pasionant, dramatic, in care re
prezentativa noastră a condus cu 
14—U (min. 44) șl cu 16—15 (cu 
15 secunde Înainte de fluierul 
final !), meciul s-a Încheiat la 
egalitate : 16—16 (S—9). Neînvinsă, 
echipa României termină compe
tiția pe locul 2, la egalitate de 
puncte (») cu Cehoslovacia A, 
dar cu un golaveraj ceva mai 
slab (96—71 față de 96—71). Go
lurile echipei noastre In derbyul 
de aseară au fost înscrise de : 
T6r6k 5. Fosl 4. Mălai 1. Gaal 2. 
Ecat. Marian 1 și Avă dând 1.

la „internaționalele" Țarii Galilor la tenis de masă

ROMÂNIA - UNGARIA (f) 3 0
CARDIFF, 8 (prin telefon). 

La campionatele internaționale 
ale Țării Galilor, la care par
ticipă 27 de țări, echipa noas
tră feminină a avut pînă acum 
o evoluție bună, reușind veri
tabila performanță de a învinge 
puternica reprezentativă a Un
gariei (Magos, Kishazi, Olah. 
Urban) cu 3—0, după ce a în
vins cu același scor categoric 
formațiile Portugaliei și Finlan
dei. Liana Măcean — Kishazi 
2—0 (19, 16), Eva Ferenczi — 
Olah 2—0 (13, 19), Măcean, Fe
renczi — Magos, Urban 2—0 
(15, 18). în semifinale, fetele 
noastre au fost învinse de echi-

TURNEUL FEMININ DE TENIS
DE LA LOS ANGELES

LOS ANGELES, 8 (Ager- 
prcs). — în optimile de finală 
ale turneului internațional fe
minin de tenis de la Los An
geles, jucătoarea româncă Vir
ginia Ruzici a învins-o cu 3—6, 
6—3, 6—1 pe americanca Mă
rită Redondo. într-o altă parti
dă, Sue Barker (Anglia) a eli
minat-o cu 6—3, 7—5 pe Mima 
Jausovec (Iugoslavia).

pa secundă a R.P. Chineze, cu 
3—1 (Eva Ferenczi a realizat 
o victorie). în finală : R.P. 
Chineză I — R.P. Chineză II 
3—0.

în competiția echipelor mas
culine, Simion Crișan și Zsolt 
Bbhm au învins formația 
Luxemburgului cu 3—0, dar în 
turul al doilea au fost eliminați 
de cea a R.F. Germania, cu 
3—1 5 Crișan — Leiss 1—2, 
Bohm — Hugging 0—2, Crișan, 
Bdhm — Leiss, Hiigging 2—1 și 
Crișan — Hiigging 1—2. Cel 
mai în formă jucător al echipei 
a fost Crișan.

Titlul a revenit echipei R.P. 
Chineze, care a învins cu 3—0, 
în finală, formația Suediei. în 
semifinale : Suedia (S. Bengts
son, U. Thorsell) — Ungaria 
(Klampar, Gergely, Jonyer) 
3—2 !

întrecerile continuă cu pro
bele individuale.

In turneul de calificare pen
tru Liga europeană, reprezen
tativa României (Eva Ferenczi, 
Simion Crișan și Zsolt Bbhm) 
a învins cu 7—0 formațiile din 
Malta, Ins. Guernsey, Ins. 
Jersey, Islanda, Portugalia și 
Scoția, intrînd în categoria a 
Ii-a a competiției.

LAKE PLACID, 8 (prin tele
fon). în apropierea graniței cu 
Canada, în munții Adirondack, 
ia o altitudine de 568 m, se 
află stațiunea americană de 
sporturi de iarnă Lake Placid, 
care se mîndrește cu faptul de 
a fi pentru a doua oară gazdă 
a întrecerilor Olimpiadei albe 
(prima oară le-a adăpostit în 
1932, ediția a treia a J.O. de 
iarnă). In această frumoasă 
stațiune care, de la 12 Ia 24 
februarie, va sta în centrul a- 
tenției iubitorilor sportului din 
întreaga lume, sînt reuniți de 
acum majoritatea competitori
lor olimpici din cele 36 țări 
participante la disputele din 
cadrul celor 9 discipline sporti
ve ale zăpezii și gheții. O par
te a delegației olimpice a 
României socialiste ajunsă la 
New York în cursul zilei de 
marți și-a continuat călătoria, 
cu autocarul, miercuri sosind 
la Lake Placid după amiază. 
Este vorba de boberi, patina
torii de viteză și concurențil 
de la sanie. Dacă pentru pri
mii, Lake Placid-ul reprezintă 
o cunoștință mai veche (pe 
pirtia de bob de pe muntele 
Van Hoevenberg — 1557 m lun
gime cu 16 viraje, unii dintre 
ei au mai concurat chiar cu 
cîteva săptăminl în urmă) pen
tru ceilalți această stațiune 
montană este ceva cu totul 
nou. De aceea, firesc interesul 
cu care fiecare a căutat să se 
orienteze, chiar din mersul au
tobuzului, asupra amplasării

bazelor pe care se vor întrece 
în zilele următoare.

A doua zi, sportivii noștri 
au și luat primul contact cu 
bazele respective și au efectuai 
antrenamentele obișnuite. Obo
seala acumulată in atitea și 
atîtea ore de călătorie se cere 
grabnic eliminată, astfel ca 
readaptarea organismului spor
tivilor la un efort maximal să 
se facă în cele mai bune con- 
dițiuni. Patinatorii au „înghi
țit” nenumărate ture pe pista 
artificială (400 m) a patinoaru
lui recent dat în folosință 
chiar în centrul stațiunii. Va- 
sile Coroș, Andrei Erdely și 
juniorul Dezideriu Jeney au 
executat un program de pre
gătire în toată regula. Dar a- 
propo de Jeney, un amănunt 
interesant, mama sa, Emma 
Conrad-Jeney, a fost și ea 
concurentă olimpică, la atle
tism, în 1952 la Helsinki !

Valul de căldură care a ve
nit brusc peste Lake Placid a 
impus organizatorilor unele 
măsuri speciale de reamenajare 
a pirtiei de sanie și a celei de 
bob, motiv pentru care sâ- 
nierii și boberii n-au intrat 
încă pe pîrtii pentru coborîri. 
O vor face însă imediat ce 
starea acestora o va permite. 
Pînă atunci, afară și în sală, 
ei se pregătesc cu toată serio
zitatea, mînați de dorința unei 
comportări cit mai bune în 
compania marilor vedete ale 
coborîrilor rapide.

în satul olimpic, în corpul 
G în care locuiesc, după antre-

nament, sportivii noștri scriu 
cele dinții rînduri de impresii 
celor dragi de acasă. Deocam
dată sînt doar impresii- fugare 
care se vor completa cu altele, 
mereu altele noi.

Și cu fiecare zi care ne apro
pie de data începerii Jocurilor 
Olimpice, pentru fiecare, emo
ția crește...

Radu URZICEANU
Hocheiștii noștri au jucat vi

neri seara la Durham cu selec
ționata universitară a statului 
New Hampshire. Decalajul de 
fus orar ne împiedică să pu
blicăm rezultatul în acest nu
măr al ziarului.

ir
Echipa de hochei pe gheață 

a U.R.S.S., cîștigătoarea ulti
melor patru ediții ale turneu
lui olimpic, a plecat în S.U.A. 
pentru a participa la Jocurile 
Olimpice de iarnă.

Din lotul selecționatei so
vietice fac parte 22 de jucători, 
printre care cunoscuții inter
naționali Vladislav Tretiak, 
Vladimir LutcenkO, Boris Mi
hailov, Valeri Harlamov, Alek
sandr Mațev, Aleksandr Goli
kov, Vladimir Petrov și Hel
mut Balderis.

•ir
584 de sportivi și sportive 

din 28 de țări se află, in pre- 
zent, la Lake Placid, locul 
desfășurare a celei de-a 13-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de 
iarnă. Printre ultimii sosiți în 
satul olimpic se numără concu- 
renții francezi și japonezi.

STATIIINI CU VOCAȚII 
ST. MORITZ, INNSBRUCK, 
• Ce înseamnă Squaw

Valley • Lahti nu are no

roc • Ghici, ce-i Ga-Pa...

OLIMPICĂ:
LAKE PLACID
Patinoarul olimpic 
în așteptarea ma

relui start...

TELEX • TELEX •
atletism • La Ottawa, sprin

tera americană Evelyn Ashford 
a cîștlgat proba de 50 m plat cu 
timpul d_' 6,27 — la 18 sutimi de 
secundă de recentul record de
ținut de Marita Koch (R.D. Ger
mană», iar Andrea Malay (Unga
ria) a terminat învingătoare la 
săritură In înălțime, cu 1.38 m. 
• Atletul neozeelandez Dlck 
Quax a cîștlgat maratonul de la 
Auckland — 42,195 km în 2 h 
13:12. L-au urmat Dave Cannon 
(Anglia) — 2 L 13:44, Domlnico 
Tibaduldza (Columbia) — 2 h 
14:41 șl Ferenc Szekeres (Unga
ria) — 2 h 11:44. • Crosul de la 
Manresa (Spania) a fost cîștlgat 
de englezul Ray Crabb — 11 km 
în 31:3L Pe locurile următoare, 
concurențil algerieni Achebe 
Brbaci — 31:48 șl Abdekmadjld 
Mada — 31:58.

CICLISM • Belgianul Freddy de 
Schagt a terminat Învingător tn

TELEX • TELEX
clclocrosul de la Idiazabal (Spa
nia) — 21,230 km în lh 03:32. Pe 
locul secund, la 16 sec. de cîști- 
gător, a sosit spaniolul Medina.

FOTBAL • Tele Santana este 
noul ant or al echipei Brazi
liei în 1^^ lui Claudio Coutin
ho. El are 48 de ani șl a pregă
tit echipele Botafogo, Sao 
Paulo ș.a. • In turneul preolim- 
plc sud-american, la Cah : Boli
via — Columbia 1—0, Peru — 
Chile 1—0.

HANDBAL • In campionatul 
mondial masculin (gr. C), la 
Thorshavn (Insulele Feroe), ulti
mele meciuri din seriile prelimi
nare: Franța — Israel 20—16; 
Portugalia — Belgia 30—20; Nor
vegia — Austria 18—15; Luxem
burg — Italia 16—13. Echipele 
Norvegiei, Austriei, Franței și 
israelului s-au calificat pentru 
turneul final.

Jocurile Olimpice de vară au 
ajuns la cea de a 22-a ediție (nu
merotate fiind șl cele 3 prevă
zute, dar nețtoiute, din timpul 
războaielor). Jocurile de iarnă 
sînt acum la cea de a 13-a edi
ție. fiind înregistrate doar cele 
Care se dispută. Din acest punct 
de vedere, Olimpiadele albe par 
foarte tinere, la observația aceas
ta adăugîndu-se faptul că nici 
aria organizatorilor n-a fost prea 
întinsă : tn 56 de ani, 1# orașe, 
din 8 țări de pe 3 continente, au 
primit alaiul concurențltor olim
pici pe arenele și pistele de 
gheață și zăpadă. Condițiile de 
climă și de relief limitează tn 
mod natural lista gazdelor. (Sta
țiunea finlandeză Lahti candi
dează de multă vreme, dar ea 
nu poate asigura desfășurarea 
probelor alpine, neavtad pante 
suficient de înclinate șl de înal
te !). In schimb, sînt alte loca
lități care manifestă aproape o 
vocație pentru organizarea Jocu
rilor hivemale.

După ce. tn 1924. Chamonix, 
cunoscuta stațiune alpină france
ză. a ținut „săptămina sparturilor

de iarnă”, care a devenit apoi 
prima ediție oficială a Jocurilor 
Olimpice de iarnă, în 1928 a so
sit rtadul altei stațiuni europene 
la modă, o localitate elvețiană 
mondenă, pe cit de btatuită de 
palele de vînt ale fdhnului : St. 
Moritz. El bine, parcă pentru a 
celebra a 20-a aniversare a eve
nimentului, capitala Engadlnulul 
a găzduit din nou Jocurile tn 
1948, prima ediție post-belică. do
vedind parcă perenitatea Idealu
rilor olimpice. Intre timp, con- 
curențn olimpici au străbătut A- 
tlantlcul. tn 1932, pentru o tae- 
dită ediție americană, căutînd cu 
luminarea pe hărți o localitate 
(Lake Placid) care era pe atunci 
mal curtad o tabără militară de 
lamă, șl s-au întors, tn 1936. pe 
vechiul continent, tntreeîndu-se 
(Intr-o zodie prevestitoare de ne
norociri) in stațiunea alpină ger
mană atit de greu de pronunța) 
pentru unii (Garmisch Partea- 
kitchen) tacit ziariștii francezi 
l-au zis. pur șl simplu. Ga-Pa...

încă două ediții clasice. Una. 
tn 1952. la Oslo, atit de aproape 
de regiunea Telemark, unde •

• ..CUPA DAVIS- A MARCAT ȘI IN 
ACEST AN UN DEBUT TIMPURIU, care 
coincide pe bătrtnu! continent eu anotim
pul rece, ceea ce a șl determinat plasarea 
meciurilor ta sală. Din această cauză, ta 
timp ce CX. indoor Ișl desemna campioa
na tatr-o dublă manșă a finalei (Ceho
slovacia a învins Ungaria), echipa Româ
niei (tatr-o formulă inedită: Năstase al 
Segărceanu) tattlnea ta „Cupa Davis* e- 
chtaa Iugoslaviei. Ca și anul trecut, 1* 
Bruxelles, în meciul cu Belgia (4—1 pen
tru noi) arbitrul a fost rl la Zagreb Ita
lianul Carto Martini, sub cupola Tirgulul 
de mostre de la Zagreb, noua echipă a 
României a oferit tubltorlloc tenisului o... 
mostră de victorie ta deplasare. • ERA
TH HANNI ȘI ANDREAS WENZEL conti
nuă să se numere printre protagoniștii 
Cupei Mondiale la schi alpin, Hannl rund 
lideră In întrecerea feminină, tar Andreas 
plasat pe locul secund, după Sten mark. El 
singuri pot aduce, la apropiatele întreceri 
de la Lake Placid, pentru micul princi
pat Liechtenstein (populație: aproximativ 
so MO...) mal multe medalii olimpice declt 
reputatele școli de schi alpin din Franța. 
Italia, Elveția. • ÎN LUPTA DINTRE 
DOUA GENERAȚII, tinerii floretiștl s-au 
impus la „Trofeul Martini* de la Paris, 
finala aductad pe planșa sălii Coubertin 
doi necunoscuți ta palmaresul marilor com
petiții: vest-germanul Rainer Wirz (22 ani) 
Și italianul Angelo Scuri (20 ani). învin

gătorul, Wirz, a Început însă scrima la 
6 ani. Deci, nu mai este un novice. • IN 
TIMP CE SEZONUL ATLETIC INDOOR se 
apropie de punctul culminant oe bătrinul 
continent — campionatele europene —, la 
Antipozi, alergările ta aer liber pe dli- 
tanțe clasice aduc noi recorduri mondiale.

ca, de pildă, cel al atletei americance Marie 
Decker, care s-a deplasat In Noua Zee lan
dă pentru a dobori vechiul rtcord pe o 
milă al Nataliel Mărășescu (n.rec. 4:21.07). 
pe același stadion — Mount Smart din 
Auckland, unde atleta noastră reușise acum 
un an cea mai bună performantă (4:22.01). 
• ÎN POFIDA REPETATELOR ÎNCER
CĂRI, boxul european nu se poate impune 
tn lupta pentru titlul mondial la toate 
categoriile. Un nou candidat (Italianul Lo
renzo Zanon), un nou eiec (ta fața ame
ricanului de culoare Larry Holmes), ceea 
ce ne amintește că de la succesul suede
zului tngemar Johannsson — stea repede 
căzătoare pe firmamentul centurii cu dia

mante — au trecut peste două decenii... 
• CICLISTULUI FRANCEZ CYRILLE GUY- 
MARD, colegii din echipa Bena uit-Gltane 
l-au făcut cadou, cu ocazia celei de a 33-a 
aniversări a zilei de naștere, metoda 
Asslmil, „Italiano senza sforzo", pentru a 
deprinde limba lui Saronnl șt Moser Înain
tea participării sale la 11 Giro. Se așteaptă 
ca ți ținând aspirant Sarronl la victoria ta 
„Marea Buclă* să primească cadou o me
todă eficace pentru a învăța limba fran
ceză fără profesor. C» nu cumva 6ă-l în
vețe... Hinault ! • ANTRENORUL ECHI
PEI HERTHA BERLIN ultima clasată ta 
Bundesliga). Kronsbeln. tace, seară de sea
ră, turul barurilor vest-berllneze pentru 
a-șl surprinde jucătorii tn flagrant delict. 
„DeUncvențil- stat amendați cu S00 de 
măreț Cu aceeași sumă ei stat penalizați 
pentru primirea unul cartonaș galben ta 
timpul meciurilor, și cu 1000 de mărci 
pentru unul roșu. Iar jucătorii lipsiți de 
combativitate tn teren nu primesc prime 
de joc. Clubul a făcut astfel serioase eco
nomii. dar poziția ta clasament nu s-a îm
bunătățit. * UN ..CURS INTERCONTI
NENTAL DE RECICLARE*, timp de 6 zile, 
pentru arbitru de gimnastică, legat de noul 
eod de punctaj, care s-a ținut recent, la 
Moscova, sub egida comisiei tehnice a Fe
derației Internaționale de gimnastică. Deci 
nu numai sportivii tavață...

Paul SLAVE3CU

văzut lumina zilei si a activat 
primul mare schior, Sanclre Nord
heim (1825—1897), numit șl ..pă
rintele schiului", primul căruia 1 
s-a dedicat un monument : a’.tt 
de aproape, de Holmenkollen, 
„Meca schiului nordic", atit de 
aproape de inima lui Fridtjof 
Nansen, explorator, savant șl 
sportiv, „pe schiuri traversînd 
Groenlanda"... Alta, ta 1956, la 
Cortina d’Ampezzo, „perla Da 
mițlloc", eu piste coborite
2 900 m altitudine, printre stincl 
golașe, de au ajuns concurențil 
să le numească „drumuri spre 
Iad* »au „haraklri cu elan"...

Șl din nou o ediție inedită, ta 
1960, peste Ocean, tatr-o locali
tate de care, ptaă prin 1955. ni
meni din lumea schiului nu au
zise. Numele Squaw Valley, În
semnând „valea Indience!", evoca 
mai degrabă povestiri de Fenl- 
more Cooper sau Jack London, 
ta preajma Californiei șl a lan
țului muntos Sierra Nevada. 
Innsbruck 1964 șl Grenoble 1968 
(cu tot cortegiul său de petala 
de trandafir artificiale) au rea
dus Jocurile ta zona alpină tra
dițională, spectaculoasă $1 bana
lă ta același timp. Șl Iarăși o 
evadare ta neobișnuit, ta 1972. 
ctad festivalul olimpic al spor
turilor de Iarnă a luat drumul 
arhipelagului Hokkaido, la poa
lele iul Fujiyama, pentru prima 
oară tatr-un oraș de peste un 
milion de locuitori, ta preajma 
straniilor și uriașelor sculpturi 
de gheată, la Sapporo.

De acum. Itinerarul olimpic de 
Iarnă e mereu o întoarcere. Pri
ma oară, din motive fortuite : 
marele oraș american Denver a 
cerut, a obținut candidatura, ta 
1976. pentru ca un vot cetățe
nesc neprevăzut să-l silească să 
se dezică șl astfel s-a recurs la 
o gazdă-veteramă, la Innsbruck, 
repede dispusă să preia o șta
fetă eare-1 permitea să valorifice 
tacă o dată Investițiile din 
A doua oară lată, din ambiție 
de a repara, tn plan american, 
ceea ce stricase Denverul. șl ast
fel. nu departe de New York, 
la Jumătatea drumului spre Mont- 
realul canadian. Lake Placid pri
mește. zilele acestea, din nou. 
marii campioni al lumii, la dis
tantă de 48 de ani. Acum ctad 
decenii, pentru a putea traversa 
Atlanticul șl a sosi la Lake Pla
cid. echipajul lui Alexandru Pa- 
pană a strtns fonduri oraanl- 
ztod... ceaiuri dansante )

Victor BÂNCIULESCU
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