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f CETĂTENE SI CETĂȚENI! | 
g ’ ’ ’ I

Votind candidații Frontului Democrației și | 
g Unității Socialiste, votați pentru asigurarea | 
g muncii pașnice a poporului nostru, pentru | 
| independența și suveranitatea patriei, pentru | 
f cauza socialismului, păcii și colaborării in lume! f 
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MÎINE, OPTIMILE DE FINALĂ
Alt „CUPEI ROMÂNIEI" EA EOTBAL
Miine, in opt orașe ale țării, se inaugurează sezonul oficial de 

primăvară, cu meciurile din cadrul optimilor de finală ale „Cupei 
României”. Iată cum arată programul complet al optimilor de fi
nală și arbitrii lor.
Ploiești : F.C.M. GALAȚI - CHIMIA RM. V1LCEA

C. Dirwlescu (Buc.) ; A. Avramescu (Ploiești), R. Petrescu (Brașov) 
Repriza a n-a se transmite La T.V.

Pitești : C.S. TIRGOV1ȘTE - STEAUA
FI. Cenea (Caracal) ; A. Mustâțea, I. Mârgescu (Pitești)

Brăila : POLITEHNICA IAȘI - SPORTUL STUDENȚESC
M. Moraru (Ploiești) ; Gh. Ispas (Constanța), P. Căpriță (Brăila)

Sibiu : PETROLUL PLOIEȘTI - GLORIA BISTRIȚA
M. Salomir (Cluj-Napoca) ; Gh. Juoan (Mediaș), M. Ludoșan (Sibiu)

București : METALUL BUCUREȘTI - RAPID BUCUREȘTI
F. Coloși ; R. Stîncan, I. Pop (București)

Deva : A.S.A. TG. MUREȘ - POLITEHNICA TIMIȘOARA
V. Tătar î C. Ratiu (Hunedoara), V. Topan (Cluj-Napoca)

Brașov : UNIV. CRAIOVA - S.C. BACAU
C. Ghiță ; C. Braun, M. lvăncescu (Brașov)

Alba lulia : „U“ CLUJ-NAPOCA - JIUL
I. Rus ; F. Kerestes (Tg. Mure}), O. Ștreng (Oradea)

Toate meciurile încep la ora 14,30
In caz de egalitate după 90 de minute, medul se va prelungi cu 

două reprize a cite 15 minute fiecare ; In cazul că egalitatea se 
menține, se vor executa lovituri de departajare de la 11 m.

MECIURILE STAGIUNII DE PRIMĂVARĂ, 
PE COORDONATELE CALITĂȚII, 

ALE FAIR-PLAY-ULUI
Miine se dispută „optimile" 

Cupei României. Iar duminica 
viitoare se va relua 
Diviziei A. Fotbalul, 
atît de mult îndrăgit, 
așadar în actualitate, 
rește, cu toții dorim 
ciurile să se desfășoare la un 
nivel calitativ superior șj în- 
tr-un climat de sportivitate 
deplină. îndeplinirea acestor 
deziderate este cu atît mai ne
cesară cu cît, trebuie să recu
noaștem și să subliniem încă 
o dată, în toamna lui ’79 ma
rea majoritate a partidelor 
s-au derulat intr-un tempo 
lent, lipsit de spectaculozitate.

returul 
sportul 
reintră 

Și, fl
ea me-

EXISTlND IN ACELAȘI TIMP 
ȘI UN MARE NUMĂR DE 
ABATERI DE ORDIN DISCI
PLINAR. Asupra acestui ul
tim aspect vrem să ne oprim, 
arătând că în sezonul 
abaterile 
play-ului 
locuri, 
cum s-a 
stanța, Rm. Vîicea, Tîrgoviște, 
Petroșani, Cluj-Napoca etc., 
unde o parte a publicului s-a 
manifestat foarte nesportiv, a 
insultat arbitrii, aruncindu-se 
cu sticle în teren. Supărătoare

trecut, 
de la regulile fair- 
au căpătat, in unele 

accente neașteptate, 
întîmplat la Con-

(Continuare ta pag. a 7-a)

VIORICA VISCOPOLEANU (Mexic 1968)

„AVEAM MEDALIA DE AUR
CÎND A ÎNCEPUT

SA SARA BEAMON“
Viorica Viscopoleanu este o 

campioană olimpică cu totul deo
sebită. Ea a cucerit titlul la lun
gime in cadrul celebrei „Olim
piade a iul Bob Beamon", au
torul legendarului salt de 8,90, 
precedînd, de fapt, această per
formanță de domeniul fantasticu
lui printr-un rezultat (6,82) care 
i-a adus o medalie olimpică de 
aur, un record olimpic și unul 
...mondial, viorica Viscopoleanu 
face parte din „seria de aur*  a 
învingătoarelor noastre olimpice, 
pe parcursul Olimpiadei 1964— 
1968 iată că am redat cuvîntu- 
lui Olimpiadă semnificația Iul 
exactă), adică din seria Iolanda 
Balaș 
rica 
liu. i 
gui <

; — Mihaela Peneș — Vio- 
Viscopoleanu — Ida Mano- 
Acest cvartet a purtat stea- 
olimpic românesc Intr-un

moment etnd băieții 
intraseră, parcă,
Intr-un con de um
bră. Este cvar
tetul care avea să 
anunțe apariția Na- 
dlel ComănecL

— Amintețte-ne, 
Viorico, frumoasa 
ta poveste de la
Ciudad de Mexico...

— E atK de mult 
Poate pentru că, între timp, am
devenit mamă a doi copil, ~
prlan, trei ani și jumătate, 
Gabriela, un an șl trei luni... A- 
junsesem în Mexic cu șansa a

Ioan CHIRILA

(Continuare in pag. a 2-a)
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„CANDIDATUL NOSTRU - 
UN OM'DE ACȚIUNE, 
UN OM DE SPORT../'

HORIA CHIRILUȘ, candidat in alegerile de deputați 
pentru Consiliul popular al orașului Vatra Dornei

De o vreme încoace, Vatra 
Dornej, această veritabilă 
perlă a Țării de Sus a Mol
dovei, una dintre stațiunile 
balneo-climaterice cele mai cu
noscute și mai apreciate în 
țară și peste hotare, tinde să 
devină și o așezare cu o tot 
mai puternică vocație sportivă, 
în schi și săniuș îndeosebi. 
„Numai în ultimele două luni. 
Vatra Dornei a găzduit suc
cesiv trei finale republicane în 
sporturile de iarnă și se pre
gătește să organizeze altele", 
ținea să remarce (firește, cu 
multă bucurie), Horia Chiriluș, 
directorul întreprinderii de in

dustrializare a cărnii din loca
litate, întîlnit pretutindeni, la 
aceste finale, printre concu- 
renți sau oficiali, gata să răs
pundă la toate solicitările, să 
rezolve unele probleme care 
s-au ivit. Motivat : Horia Chi
riluș este și președintele Con
siliului orășenesc pentru edu
cație fizică și sport.

„Președintele C.O.E.F.S. Va
tra Dornei mai are, însă, o 
calitate : este unul dintre cei 
mai destoinici deputați din o- 
raș !“

Cel care ni-1 prezintă astfel 
pe tovarășul Chiriluș nu mal 
este un om chiar atît de tînăr

pentru a se lăsa... furat de a- 
parențe : profesorul de geo
grafie Veniamin Guga este a- 
cum pensionar. Rămîne, însă, 
un animator al sportului pe 
aceste meleaguri, unul dintre 
cei care au statornicit hoche-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 3-a)

Miine, la Craiova, în Sala sporturilor

ȘTIINȚA BACĂU-CONSTRUCTORUL BAIA MARE 
IN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL (F)
• „Finala mică**  și-o vor disputa Progresul București și TEROM iași • La Pitești se 

’ 5-8vor juca
A IlI-a ediție a „Cupei 

României" la handbal feminin 
a ajuns în faza finală. După 
ce a ținut treaz mai mult de 
două luni interesul iubitorilor 
acestui sport (a început la 21 
decembrie anul trecut), angre- 
nind în întrecere toate cele 
10 divizionare A, precum și 
19 formații care activează în 
eșalonul secund, „Cupa Româ
niei” programează duminică, 
la Craiova, in Sala sporturilor, 
două meciuri atractive.

Desigur, „finala mare

meciurile pentru locurile 
constitui „capul de afiș". Cele 
două divizionare A, Știința Ba
cău (campioana României) și 
Constructorul Baia Mare, se 
întîlnesc pentru prima oară 
într-o finală de cupă (reamin
tim finalistele anterioarelor 
două ediții : Universitatea Ti
mișoara — Constructorul Baia 
Mare în 1978 și Confecția 
București — Hidrotehnica Con
stanța în 1979, cîștigătoare fiind 
Universitatea și, respectiv, Con
fecția) și este neîndoielnic fap
tul că meciul va fi urmărit cu 
mare interes.

Cealaltă partidă de la Cra
iova, Progresul București — 
TEROM Iași (locurile 3—4) va 
fi interesanta de urmărit, am
bele formații dovedind în me
ciurile de pînă acum ale „Cu
pei" o bună formă. Progresul, 
ma; ales, care nu deține un 
loc demn de invidiat în clasa-

mentul turului Diviziei A, va 
folosi prilejul pentru a-și strin- 
ge rîndurile în vederea unei 
mai bune evoluții in returul, 
campionatului, care începe la 
30 martie.

Iată programul complet al 
ultimului act al „Cupei Româ
niei", care 
ne :

CRAIOVA 
de la ora 
București 
(locurile 3—4) ; de la ora 17,45: 
ȘTIINȚA BACAU — CON
STRUCTORUL BAIA MARE 
(locurile 1—2).

PITEȘTI (Sala sporturilor) : 
de la ora 16,15 : Hidrotehnica 
Constanța — Constructorul Ti
mișoara (locurile 7—8) ; de la 
ora 17,45 : Confecția Bucu
rești — Rulmentul Brașov 
(locurile 5—6).

se desfășoară mii-

(Sala sporturilor):
16,15 : Progresul
- TEROM Iași

care

ace-

faze, 
folo- 
sala 

fiind

Astaii și miine, in sala Horească din Capitală

ALE ROMÂNIEI

de atunci...

Cl-

FLORETIȘTI DIN 6 TARI LA CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE

Astăzi, la complexul sportiv 
Floreasca din Capitală, înce
pînd de la ora 8,30, debutează 
campionatele internaționale de 
floretă ale României, la care 
iau parte Scrimeri din Bulga
ria, R. D. Germană, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și țara noas
tră. Pe planșe vor intra apro-

ximativ 70 de floretiști, 
își dispută astăzi proba indi
viduală. Pentru primele 
preliminarii, urmează a fi 
site atît sala mare, cît și 
Floreasca II, finala 
anunțată pentru ora 17.

Miine, începînd de la 
eași oră, proba pe echipe.

DIN CUPRINS:
Pag. 3

Educația fizică ți sportul in țcoală, preocupare majoră 
□ întregului colectiv

înotul românesc in 
băieții coboară... 
Prea multe talente

Pag. 4—5 
intervalul olimpic: fetele au urcat,

se pierd in... ring ți in afara lui! 
Pag. 7

Concluzii la anchetele rubricii de fotbal: „Ne lipsesc 
înaintașii care să... marcheze goluri" ți , In prim-plan, 
conducătorii de cluburi*.
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STRESSUL PSIHIC. UN OBSTACOL CARE
In ultimul timp, psihologia 

sportivă a fost solicitată să 
furnizeze explicații — și im
plicit soluții utile — în le
gătură cu așa-zisele „momente 
psihologice", momente-cheie ale 
unei întreceri sportive ce duc 
Ia răsturnări spectaculare care 
nu se datorează în mod evi
dent factorilor tehnico-tactici 
sau pregătirii fizice. în mod 
firesc, rezultatele care infir
mau „calculul hîrtiei" și care 
erau in flagrantă contradicție 
cu raportul valoric al comba
tanților reclamau tot mai ac

centuat o explicație și o re
zolvare psihologică.

Care sînt elementele ce pot 
duce în mod neașteptat, uneori 
inevitabil, la răsturnări de scor 
sau rezultate paradoxale ? Ce 
anume face ca o echipă bine 
pregătită, conducînd cu un a- 
vantaj confortabil, să nu mai 
poată păstra rezultatul, în ciuda 
bunei sale pregătiri ?

Asemenea fenomene, frecvent 
întilnite în arena sportivă, sînt 
rodul întîmplării, al hazardu
lui, sau se petrec ca urmare a 
unor legități ? Și dacă sînt le-

POATE Fi DEPĂȘIT 
gice, putem să le punem în 
slujba noastră, aprofundînd me
canismele care le determină 7 
Fără îndoială, DA 1

Dar dacă stressului psihic 1 
se atribuie rolul tot mai frec
vent de explicație și chiar jus
tificare a unor eșecuri, consta
tăm cu surprindere că in rîn- 
dul celor direct implicați, spor
tivi sau antrenori, se acredi-

CRISTIAN TIBĂRA 
psiholog

(Continuare in pag. a 6-a)



Un nou sport se afirmă

cu vigoare: deltaplanismul

„ȘOIMII» DIN LISNEU-OZUNA

De-o vreme încoace, in apro
pierea orașului Sf. Gheorghe pot 
fi văzute zburînd păsări ciudate: 
imense aripi triunghiulare, viu 
colorate, care se avintă în văz
duh de pe Dealul Partizanilor, 
se rotesc maiestuos coborind In 
vale, unde zeci de copii le în- 
tîmpină cu chiote. „Vin șoimii, 
băieți ! Vin șoimii !" Cei ce co
boară din tăriile cerului, sub a- 
rivi de ptnză, pe aripi de vint, 
slnt zburătorii Delta Clubului U- 
nirea, de pe lingă Combinatul de 
prelucrarea lemnului, un grup de 
temerari, care — iubitori de aripi 
— și-au construit singuri „ma
șini zburătoare".

IZ urmărim pe unul dintre zbu
rători. Parcă ne ghicește intenția 
de a-l cunoaște, căci face un vi
raj larg și aterizează la cîtiva 
metri, ca un pelican ce se așea
ză pe luciul apei. Aflăm că este 
conducătorul Delta Clubului. 
Iosif Teliceac. Cum s-a născut 
Delta Clubul 7 „Ne-am întîlnit. 
aici, mai mulți foști aviatori 
sportivi, planoriști. parașutiști, ti
neri îndrăgostiți de zbor — ne 
spune. Dar cum zborul cu pla
norul, cu avionul, presupune con
diții și aparate costisitoare, exis
tența unor aerocluburi, am bo- 
tărît să aducem planorismul la 
noii acasă. Și l-am adus, constru
ind deltaplane, cele mal ieftine 
aparate de zburat. Cu acestea se 
poate face pregătirea preliminară 
a viitorilor zburători, educarea 

curajului, a dragostei pentru 
tehnică și muncă».

Zburătorul iși pliază aparatul, 
care poațe fi' transportat intr-un 
rucsac. în jurul său se adună 
„ucenicii" cercului, citeva zeci de 
tineri care deocamdată constru
iesc aeromodele și dau o mină 
de ajutor celor mari. Dealtfel și 
Iosif Teliceac, și Iosif Szabo, și 
Ștefan Mihalache și alți deltapla- 
niști sînt și constructori de ae
romodele.

Un alt aparat se desprinde de 
pe creasta dealului, cu fața In 
vfnt. Și copiii dau chiote din 
nou : „Vin șoimii, băieți !" Mem
brii Delta Clubului au efectuat 
pînă acum peste 1500 de lansări 
de pe Dealul Partizanilor și vir- 
ful Lisneu-Ozuna, de pe panta de 
la Sinpetru și. de pe alte vîrf uri. 
In toamna anului trecut ei au 
organizat aici prima întilnire pe 
țară a deltaplaniștilor, in cadrul 
acțiunii „Șoimul", înscrisă tub 
genericul „Daciadei". Au fost e- 
xecutate atunci peste o mie de 
lansări.

„Unirea" este doar unul dintre 
deltaclub urile existente in țară, 
nucleu al unui sport care se a- 
firmă tot mai viguros. Iosif Teli
ceac ne roagă să consemnăm 
sprijinul deosebit de care se 
bucură din partea Consiliului ju
dețean al stndicateldr, cl cărui 
președinte este tovarășul Tîberiu 
Batem ai. O facem eu plăcere.

Viorel TONCEANU

El SÎNT CAMPIONII
(Urmare din pag. 1)

patra. Aveam în urma mea lo
cul cinci de la Tokio și un bun 
sezon preolimpic 1063, avînd vic
torii, asupra principalelor adver
sare/ Cu cîteva zile Înainte de 
concurs, m-am accidentat. (Asta 
dă peste cap tot programul de 
pregătire). In calificări am sărit 
cu precauție, dar am reușit să 
trec, cu 6.48. Din păcate, durerea 
persista. Și era la piciorul do 
bătaie. Atunci mi-am zis ' că tre
buie să joc total pe o carte. îmi 
dădeam seama că piciorul „nu va 
ține" la toate încercările. Această 
tactică a riscului planificat mi-a 
reunit din plin. Am sărit „în 
disperare" și astfel am devenit 
campioană olimpică și recordmană 
mondială de la prima încercare. 
Bineînțeles că totul pare simplu 
și concis astăzi, după 12 ani. Vă 
dați seama, insă, cum am trăit 
concursul chiar dacă eram insta
lată în fotoliul campioanei pre
zumtive... (Un fotoliu șubred, ca 
întotdeauna in sport, dar care a 
reușit să nu se prăbușească). Re
petam, astfel, performanța Mihae- 
lei Peneș. care devenise cam
pioană olimpică la Tokio tot din 
prima încercare. Peste alte cîteva 
zile, Lia Mano li u avea să cuce
rească medalia olimpică de aur, 
de asemenea din prima încercare.

— Iată o serie demnă de dosa
rul psihologici...

— Un dosar cu un milion de 
file scrise și cu încă un milioc 
care așteaptă la rind.^

— Spune-mi două vorbe despre 
Bob Beamon...

— Bob Bearr.cr. a demonstrat, 
dacă vreți. câ omul poate să 
zboare.

— Te-ai qîndit r-eodatd că a- 
cest om ar putea sări 1,90 7

— Nu numai că m-am gîndit, 
dar am și spus-o. In preziua 
probe: bâ.ețijor. ziariștii m-au În
trebat in legăvură cu posibilul 
cfșt?gă»r al lur.gimii. Atunci am 
spus „Beamon*.  Cei mai mulți 

s-au mura:. Alții au insistat, ee- 
rfndu-mi si cifra. Și poate pen
tru a-i Înfrunta pe cel care thn- 
biserâ neîncrezători. am spus că 
va ciștiga cu o sâmturâ de J.82. 
adică cu exact doi metri mai 
mult ca mine. Atunci, unul din 
ei a spus că o campioană c- 
Hmpicâ are dreptul să aibă 
umor*.  Pină la urmă. Insă. Bob 
Beamer, a doberft toate recordu
rile. Inclusiv recordul ..de u- 
mor-. adjcă pe cri al pronosticu
lui meu.

— Cum ai putu: da un aseme
nea pronostic ?

— A fost, și un moment de 
tospîraț.e. determinat de starea 
mea de .-uforie. după perfor
manta pe care o visasem atlta. 
dar a fost și " rodul puternicei

NOȘTRI OLIMPICIe
impresii pe care Bob Beamon 
mi-a lăsat-o la săriturile de an
trenament. Bob era un atlet de o 
construcție extraordinară, cam 
1,96 pe vreo 80 de kilograme, a- 
vea o viteză de sprinter „de cu
loare" , suplețea lui Brumei și 
forța unui Armin Harry, Mi-am 
spus că dacă Beamon „se a- 
dună" intr-un salt, poate reuși o 
performanță ieșită din , comun, 
așa cum mi-a reușit, într-un fel, 
și mie, cu toate că aveam și am 
o construcție fizică obișnuită, 
motiv pentru care a trebuit să 
muncesc foarte, foarte mult.

— S-a vorbit despre un vint 
favorabil...

— în ziua finalei mele, vintul 
a avut viteza zero, asta ca să 
lămurim lucrurile. în proba 
băieților a existat un vint favo
rabil pînă la limita admisă. Dar 
Beamon rămîne Beamon, chiar 
dacă încercăm să-i căutăm nod 
In papură și chiar dacă îi scă
dem fie și 20 de centimetri pen
tru vintul favorabil. In orice caz, 
eu am trăit un spectacol unic la 
săritura *ui  Beamon. Un specta
col cu atît mai frumos pentru 
mine cu cit ,mu eram un privi
tor de rînd" ci îmi contemplan 
medalia de aur cucerită.

— Recordul tău național con
tinuă să rămină în picioare..,

— Am crezut la un moment dat 
că Alina Popescu, fata fostului 
Internațional de fotbal Gică Po
pescu. mi-1 va doborî. Din pă
cate, și spun asta fără Ipocrizie, 
el continuă să fie pe listă. Poate 
că Alina a abandonat prea re
pede atletismul după acel fru
mos 6,72, la 10 centimetri de mine.

— După Olimpiada din Mexic 7

— Am continuat să lupt, 2n 
pofida accidentărilor. „Lungimea» 
nu e floare la ureche. Am reu
șit sărituri bune, un 6,67 câști
gător la Viena, am și repetat a- 
ceastă cifră. La Olimpiada de la 
Mtinchen purtam iarăși povara 
unei accidentări. N-am reușit să 
prind niciodată pragul. Am să
rit. în aceste condiții, 6,48, co
borind pe locul șapte. Un singur 
prag bun, unul singur, m-ar fi 
putut urca pe podium. Așa, însă, 
tristețea Lnfrîngerii a fost dublată 
de faptul că a trebuit să pără
sesc Olimpiada chiar a doua zi 
cu amărăciunea de a nu mai pu
tea fi prezentă la spectacolul o- 
fertt de „sportul sporturilor", 
atletismul.

— Ce intenții ai cu Gabriela și 
cu Ciprian ?

— Se spune. în general, că ur
mașii unei campioane olimpice 
au foarte puține șanse de a 
urca Ir. vîrf. Sper, însă, să mă 
înscriu în puținele excepții. tip 
Nemeth, pentru a contrazice 
statistica biologilor moderni.

Cărți noi

GÎNDIRE...
RUG8YSTICĂ
Dumitru Manoileanu nu este 

un nume nou în publicistica 
sportivă. Prezent de mai mulți 
ani în paginile ziarelor și re
vistelor de «port, el a fost, 
de mai multe ori, „văzut" și 
în vitrinele librăriilor. Desi
gur, o temă de preferință (și 
referință) se face cu predilec
ție vizibilă : rugbyul. Este și 
firesc, dacă ținem seama că 
Dumitru Manoileanu a fost 
și jucător și antrenor în acest 
sport, fiind distins pentru ac
tivitatea sa și cu titlul de 
maestru al sportului. Iată, 
deci, toate premisele ca noua 
sa .ucrare „Exerciții de gîn- 
dire rugbystică", apărută re
cent în Editura „Sport—Tu
rism", să poarte girul compe
tenței. Sport cu multiple var 
lențe, ce necesită o serioasă 
pregătire, o anume „formare" 
pe plan psihic — mai ales 
pentru a-l practica cu suc
ces —, »ugbyul a cucerit a- 
deziunea și simpatia a mii și 
mii de tineri. Dar, trebuie să 
recunoaștem, mai sînt destui 
cei care se lovesc de un anu
me .ermetism" al jocului, de 
anumite ,legi" care par, la 
prima vedere, greu de pă
truns. Aceasta din unghiul de 
vedere al spectatorului. De 
partea cealaltă, din teren, ju
cătorului 1 se cere nu numai 
să aplice ceea ce a învățat și 
să respecte regulamentul, ci 
să găsească șl, mai ales, să 
gîndească fiecare „soluție", 
Impusă de momentul jocului. 
Este ceea ce încearcă să re
zolve autorul în volumul său. 
Pe deoparte să-1 integreze pe 
„omul din tribună" în teren, 
iar pe de alta — cel mal 
important lucru — să aducă 
în discuție o serie de ele
mente de pregătire, de tehnică 
și tactică (nu lipsesc deloc 
chiar exemplele critice din 
rugbyul autohton), din punc
tul de vedere al „glndirii in
teligente" pentru a atinge 
„profilul rugbyului modem". 
Fotografiile (păcat că ele nu 
sînt prea reușite tipografic) și 
schițele vin în ajutor, -susți- 
nînd mai convingător diver
sele afirmații teoretice. Tinînd 
seama, așadar, de virtuțiile 
incontestabile ale cărții (lim
bajul nu este, cum s-ar putea 
crede, didactic ; dimpotrivă, 
fluent și, pe alocuri, literar), 
de „golurile» • din bibliografia 
pe această temă, putem trece, 
fără a greși, noua lucrare a 
lui D. Manoileanu în rîndul 
reușitelor.

Emanuel FANTÂNEANU

STELIAN CAZAC U, COMUNA SU- 
CEVIȚA. Epigramele trimise au con
stituit o plăcută surpriză pentru noi. 
Cu una dintre ele vor face cunoș
tință șl cititorii noștri, pe care spe
răm să-i amuzați șl în viitor cu cc- 
trene la fel de reușite. Și acum, oo- 
trenul adresat fotbaliștitor noștri In 
legătură cu turneul final ol C.M. dn 
Spania - 1982 :

In ’82, In Spania
(De n-o vom face iar de oaie) 
Si fotbaliști vrem a vedea. 
Nu doar pe... Hainea Nicolae I 
CORNEL TUFEANU, RIMNICU W

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NOU LA LOZ IN PLIC I

Agențiile Loto-Pronj06port (1 
vtazătorii volanți din Întreaga 
țară vă oferă ta curtad o nou
tate atractivă : LOZUI1 MĂRȚI
ȘORULUI, emlsdune specială li
mitată, care beneficiază de câș
tiguri suplimentare ta valoare de 
L700.000 lei 1 Se atribuie AUTO
TURISME „Dacia 1 300“ sl „sko- 
da 120 L“, CIȘTIGURI IN BANI 
de 50.000. 10.000, 5.000 lei etc.

Totodată, se reamintește că la 
seriile de Loz ta pilc aflate ta 
vtazare se pot obține AUTOTU
RISME „Dacia 1 300“, „Skoda 120 
L“ ți „Trabant 601“. precum și 
CIȘTIGURI IN BANI de 20.000, 
10.000, 5.000, 2.000 lei etc. încercați 
și dv. șansa de a vă număra 
printre marii ciștigători ! 

CEA. Post-I L’ Horesc» (F.C Bihor) 
este vîrf eeafrei ce ctac. Uneori, a 
apărut in kxteve sa și pe alte 
posturi (de p;'dâ. pe cr.pâ). dar oa 
vîrf centrai de ctcc. se p©'e dâ 
cel erai mc-e randataest (Docâ 
poete fi fokxs-t c-ni-Xul ran do ■« nț 
ctuna*  ciad șt.*  că F.C- Bdscr a 
retrogradei tfia -A*  ta .JB". Dor, 
poete câ ee e vtac la Rcrescu I).

MAAOAJLA FLOK1AN, BUCUREȘTI. 
„Vreau so șâa docâ ZXur.itru tocea 
parte dta echipa Steaua o nd oc tas
ta s-a tatibut ce Bayern Munchen in 
Cupa cupelor. Pe ccecstâ tema, mă 
ceafaaxic de an an de zile cu un co- 
tag de ' serviciu". Dumitru s-a legi- 
tmet io Stec^c ia 27 iulie 1972, iar 
cele două aec-uri cu Bayern 
Munchen cv-seserâ loc Ic 8 martie 
1972 (V—1 ia BucuraștQ și 22 martie 
1972 (C-C Ic Mâ-tchen). Nu-mi dau 
seamc docâ v-ca focut un serviciu, 
punînd oapet pcsicncntei dv. con
traziceri de cr xn de zile. Noroc 
câ fotbckd ofere mereu cHe subiecte 
de contrazicere, cu același coleg sau 
cu olții I

WG. PETRE WCOLAE, BUCUREȘTI. 
Ue îndemn. taa>te de începerea 
returului, adresat echipei F. C. Baia 
Mare :

Ce #-• tar, și le reluare 
Nu vâ mpivdicâ nimic. 
Să probați câ Bcio-i Mare, 
Dar eid fotbalul no-L„ mic I

Ap JUCAT LA LOTO 2 1
Astăzi este ultima zi pentru 

procurarea biletelor la ultima 
tragere Loto 2 din această lună, 
care vă poate aduce șl dv. sa
tisfacția unor dștigurl ta auto
turisme sau Importante sume de 
bani, bineînțeles cu condiția de 
a Juca... (Tragerea va avea Ioc 
mttae la ora 16,30. ta sala Clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești, str. dr. Stalcovlcl nr. <2 ; 
numerele câștigătoare urmează a 
fi transmise la radio șl televi
ziune ta cursul serii).

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 22 FEBRUARIE 1980
EXTRAGEREA I : 81 78 47 

9 62 48 12 49 56
EXTRAGEREA a Il-a : 35

S3 68 13 3 65 6 45 61
Fond total de cîștiguri : 

1 158 637 lei din care 246 074 lei 
report la categoria 1.

AUREL RADO.', VASLUI. Ați pu
blicat un .clcscrr.ent al celor mal 
.-mdiscip! irate echipe in turui
annpionatului. Poete c-ar fi bine s-o 
cunoaștem fi pe cec mai disciplinatâ 
echipa". Aveți dreptate. Să vă spun, 
doo, cine este : Rova Roșiori, din 
Divizie C (antrenată pînă mal zilele 
trecuta de regretatul Sebastian Ta- 
duc), cere e-c primit dect un singur 
cartoncj gcîben. Clne-i urmează e- 
xemplu'. in retur ?

Ilustrați ; N. ClAUDfU

RETROSPECTIVĂ ’79 (II)
Așa cum arătam în ultima noas

tră cronică, printre aspectele ne
gative intilnite In stagiunea *79  un 
capitol aparte l-au constituit nu
meroasele accidente de hamașa- 
ment sau de potcoavă suferite de 
unii concurenți. Din datele inse
rate în programul oficial rezultă 
câ în perioada respectivă s-au 
înregistrat un număr de 71 ase
menea defecțiuni (cifră destul de 
mare dacă avem in vedere că in 
tot cursul anului au fugit doar 
234 cai), cele mai multe fiind în
tîlnit e in reuniunile din 12 Iulie 
(6), 19 august (4) și 23 septem
brie (5). Pe primele patru locuri 
(dacă ar trebui să facem un cla
sament al celor mai „productive" 
formații) s-âu situat cele antre
nate de V. Gheorghe (14), N. 
Gheorghe (12). D. Toduță (8), și 
Gv. Solcan (7), fără „activitate" 
sau cu rezultate mai puțin „spec
taculoase» (performanță ce meri
tă apreciată în mod deosebit) 
fiind formațiile I. Oană (0) șl A. 
Brailovsky (2). Lăsînd cifrele de 
o parte, vrem să arătăm că dacă 
este firesc ca din cînd în cînd 
să se ivească asemenea defecțiuni 
(o eliminare totală a acestora 
fiind mai greu de realizat cu 
mijloacele destul de modeste de 
care dispune în prezent hipodro
mul), nu putem fi însă de acord

SIMBATA
ATLETISM. Sala „23 Au

gust", de la ora 16 : concursul 
republican universitar.

BASCHET. Sala Construcția, 
de ia ora 15,30 : Carpați — 
Rapid n cm. T), I.C.E.D. — 
„U“ Cluj-Napoca (m. A) ; sala 
Dinamo, ora 17 : Dinamo — 
Farul (m. A) ; sala Giulești, 
ora 18,45 : Rapid — C.S.U. 
Brașov (m. A).

POPICE. Arena Giulești, ora 
14 : Rapid — Laromet ; arena 
Olimpia, ora M : Olimpia — 
Gloria Buzău (meciuri în ca
drul Divizia! feminine A).

SCRIMA. Sala Floreasca, 
de la ora 8,30 : campionatele 
internaționale de floretă ;m).

DUMINICA
ATLETISM. Sala „23 Au

gust*,  de la ora 9.30 : con
cursul republican universitar.

BASCHET. Sala Construcția, 
de La ora 8 : C.Ș.B. — Con

cu frecvența acestora, prezența 
Jor (aproape în flecare zi de 
curse) nemaiconstituind un fapt 
izolat, cl un fenomen cu caracter 
permanent. în asemenea situație 
se impun cîteva întrebări : de ce 
atit de multe accidente tehnice 7 
Ce face antrenorul (șl odată cu 
el șl întreg „statul său major") 
atunci cînd un concurent este 
pregătit pentru a fi trimis în 
cursă 7 Cine n înhamă și cine 
verifică (dacă se face asemenea 
lucru) felul în care se execută 
această operațiune, cu efect di
rect asupra evoluției concurentu
lui respectiv 7 Greu de răspuns ! 
Trecînd peste aspectul de totală 
ignorare a uneia dintre principa
lele obligații profesionale, să pri
vim lucrurile prin prisma Intere
selor publicului parior. Un acci
dent de harnașament sau de pot
coavă înseamnă un cal scos din 
cursă, un concurent ce nu mai 
poate evolua la adevărata sa va
loare, el termlnînd cursa, de 
regulă, prin coada plutonului sau, 
de cele mai multe ori, departe 
de restul concurenților. Și atunci 
de ce păgubit să fie jucătorul 
(care, dacă stăm să g în dim, nu 
are altă „vină" decît aceea de a 
se fi dovedit neinspirat atunci 
cînd și-a ales favoritul) și nu 
driverul, care și-a neglijaț una

fecția Călărași (f. T), I.C.E.D. 
— „U" Cluj-Napoca (m. A) ;
sala Dinamo, ora 9,30 : Dina
mo — Farul (m. A) ; sala 
Giulești, ora 11,15 : Rapid — 
C.S.U. Brașov (m. A) ; sala 
Politehnica, ora 9,15 : Poli
tehnica C.S.ș. 2 li — c.S.ș. 
Unirea lași (f. T) ; sala A- 
cademia militară, ora 11,45 : 
Academia -militară — Urbis 
(m. T).

FOTBAL. Stadionul Repu
blicii, ora 14,30 : Metalul — 
Rapid, meci în cadrul „Cupei 
României".

POPICE. Arena Gloria, ora 
8,30 : Gloria — Flacăra Bra
șov, meci în cadrul Diviziei 
masculine A.

RUGBY. Parcul Copilului, 
de la ora 10 : meciuri de ju
niori în cadrul „Capei R. C. 
Grivița Roșie'.

SCRIMA. Sala Floreasca, de 
la ora 8,30 : campionatele in
ternaționale de floretă (m).

VOLEI. Sala Dinamo, ora 
11 : Dinamo — Olimpia Oradea 
Ci. A).

. - H I p I Ș M.
dintre îndatoririle sale profesio
nale ? Mai grav ni se pare fap
tul că de foarte mult timp s-a 
4mpămîntenit“ obiceiul ca drive
rul concurentului accidentat să 
nu se mai prezinte cu acesta Ia 
tumul arbitrilor (de foarte pu
ține ori s-a făcut așa ceva), ci 
să se ducă direct la grajd (lucru 
cu totul nepermis pe un cimp 
de curse), accidentul survenit ur- 
mînd să fie constatat (în. situația 
că există) de către medicul hi
podromului (care are și alte în
datoriri profesionale într-o zi de 
curse) sau de ajutorul acestuia 
(un tehnician), însărcinat, prin
tre altele, și cu funcția de comi
sar de turnantă.

Gîndim că numai doi oameni 
(oricîtă bunăvoință ar mani
festa ei) nu pot efectua o veri
ficare temeinică a felului în care 
sînt pregătiți concurenții înainte 
de a fi trimiși pe pis’ă. Detașa
rea la grajduri a unui cadru 
competent, dublată de o atitudine 
mult mai intransigentă a celor in 
drept față de aspectele semnalate 
nu ar face, decît să folosească a- 
lergărilor de trap, hipodromului 
în general.

Gn. ALEXANDRESCU



PRFOCUPARE MAJORA AINIMUI COlfCIIV

INSTRUCTORII SPORTIVI PE CLASE, AJUTOARE DE NĂDEJDE

Educația fizică și sportul joacă un rol im
portant in procesul educativ-formativ al 
tinerei generații, contribuind la menținerea 

și întărirea sănătății și puterii de învățătură, la 
dezvoltarea armonioasă, multilaterală, a elevilor.

„CUM SE PREOCUPĂ FACTORII DE RĂSPUN
DERE DE BUNA DESFĂȘURARE A EDUCAȚIEI 

X

FIZICE Șl ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ELEVILOR ? 
iată întrebarea Ia care au căutat răspuns redac
torii noștri, in raidul lor prin ci te va unități de 
învăță mint.

Redăm în această pagină citeva dintre consta
tările făcute. i

Schimbul de mingi se face 
rapid, galeriile celor două e- 
chipe sint la fel de „aprinse”, 
dar arbitrul — care-i de-o sea
mă cu jucătorii, elevi în clasa 
a Xl-a a Liceului de chimie nr. 
5 dir. Capitală — ține jocul în 
mină, fluierînd prompt (și com
pui ,.?nt) fiecare greșeală. Profe
soara Cornelia Simionescu, șefa 
catedrei de educație fizică, iși 
privește elevii — ca observa
toare, de' data aceasta — cu 
un sentiment de admirație. „Fă
ră ajutorul lor, al instructorilor 
sportivi pc clase, n-ar fi posi
bilă o activitate de masă la ni
velul cerințelor — ne spune. 
Sîntem aici trei cadre de spe
cialitate, jar elevi avem peste 
2 000. Peste 2 000 de copii care, 
in afara orelor de educație fi
zică, sint angrenați într-o lar
gă gamă de activități desfășu
rate sub genericul „Daciadei".

Liceul de chimie de pe plat
forma industrială a Dudeștilor

ORA DE EDUCAȚIE FIZICA
SAU JOC „DE-A V-AȚI ASCUNSELEA" ?

lier de tîmplărie. Orele de 
educație fizică se fac acum 
într-un hol dreptunghiular, 
cu uși și ferestre pe toate la
turile și unde trage curentul. 
Copiii se feresc să se dezbra
ce aici din cauza frigului, 
profesoara (care stă mai mul
te ore aci) este bolnavă.

— Cum ați putut lua locul 
I pe țară anul trecut cu fete 
pregătite astfel ? am între
bat-o pe profesoară.

— Simplu, dar... greu ! Aici 
„legam exercițiile44, apoi le 
asamblam în alte săli. In a- 
fară de ceea ce făceam aici, 
anul trecut am mal lucrat în 
încă trei săli. Am rezolvat 
astfel cu fetele din ansamblu. 
Cu ceilalți elevi însă...

Văzînd „atenția4* ce se a- 
cordă aici educației fizice, am 
avut impresia că ne aflăm 
între oameni care n-au aflat 
Încă de avantajele exercițiu
lui fizic în tinerilor.
Dar n-a fost așa, ocvâflă ca. 
aflînd de la ce ziar sîntem, 
au venit la noi, din proprie 
Inițiativă, instructoarea tehni
că de ospătari Viorica Ste- 
liana, Istvan Pintea — șeful 
unității restaurant-școală, Ni
colae Pred eseu — profesor de 
istorie și și-au manifestat re
gretul că educația fizică are 

‘„o viață grea" la acest liceu. 
Cu atât mai mult, cu cît elevii 
școlii, avînd în vedere me
seria în care se oregălesc, au 
nevoie să se dezvolte bine din 
punct de vedere fizic, să fie 
rezistenți. Un ospătar, ni se 
spunea, are nevoie de forță 
în brațe și picioare. Științific 
calculat, el face zilnic între 
10 și 30 km.

Categoric, exercițiul fizic, 
gimnastica trebuie repuse în 
drepturi la Liceul economic 
de drept administrativ — 
București. Trebuie găsită o so
luție. Este de neconceuut să 
se continue ignorarea dezvoltă
rii fizice armonioase a sute 
de elevi care învață în acest 
liceu.

Modesto FERRARIN1

//

C.C. al 
ani două 
III). Do- 
proiectele 
1980, s-o 
perioada 
deplasat 

de drept 
București 

în

Ne-am propus s-o vizităm, 
la liceul unde lucrează, pe 
profesoara de educație fizică 
Lia Bârbulescu, cunoscută 
pentru frumoasele rezultate 
obținute cu ansamblurile de 
gimnastică pregătite de ea (In 
anii 1975 și 1979, locul I Ia 
Festivalurile ansamblurilor de 
gimnastică ritmică-modemă 
organizate de către 
U.TiC., iar îh ceilalți 
locuri II și un loc 
rind să-i aflăm 
pentru festivalul din 
vedem la lucru în 
pregătitoare, ne-am 
la Liceul economic 
administrativ din 
(de fapt unitate școlară 
care sint pregătiți viitorii bu
cătari, ospătari, cofetari) si
tuat pe șoseaua Viilor, intr-o 

modernă, «cu 6 etaje. 
Întrebăm de sîn-
tem îndrumați spre iiff ffelȚșș» 
va mai mare decît o cameră. 
De cum intrăm sîntem șo- 
cați. Mal tatii de ți
nuta profesoarei — turban de 
lină pe cap, șal gros peste 
mijloc, deasupra treningului — 
iar mai apoi, de ceea ce fă
cea. Lucra cu niște elevi — 
dar nu-i prea vedea pe toți, 
fiindcă in hol erau șl doi 
stîlpi mari de susținere a clă
dirii și mai degrabă părea că 
joacă cu el „de-av-ațl ascun- 
seloa". La un moment dat le 
spunea : „fugiți pe seări în 
sus', „veniți repede Înapoi". 
Și elevii se buluceau unii pes
te alții pe scara ce ducea la 
etaj, apoi reveneau, fugind, 
impiedicindu-se. „Ce faceți cu 
ei ?" am întrebat mirați. „Oră 
de educație fizică. Dacă 
n-avem nici o altă sală pen
tru gimnastică, facem și noi, 
aici, ce putem. Avem această 
scară la dispoziție, o folosim, 
alergind pe ea. Ce să fac î“.

De necrezut șl totuși ade
vărat. Moderna clădire de ( 
etaje n-are nici o încăpere 
care să suplinească sala 
de gimnastică. A fost una la 
subsol, destul de bună, dar 
a fost transformată ta ...ate-

„CANDIDATUL NOSTRU, UN OM DE ACȚIUNE, UN OM DE SPORT“
(Urmare din pag. I)

iul pe gheață in județul Su
ceava și acum dorește să-1 facă 
cunoscut — la nivel de masă 
— și la Vatra Dornei. „Depu
tatul Chiriluș este, alături de 
ceilalți tovarăși din conducerea 
consiliului popular orășenesc, 
printre cei care s-au arătat 
gata să mă ajute. Știind ce a 
făcut el pentru oraș, deputatul 
nostru rămîne un om de ac
țiune, un om al faptelor !“

Cel care a fost ales de trei 
ori consecutiv ca deputat în 
consiliul popular orășenesc, iar 
acum candidează pentru a pa
tra oară, este, într-adevăr, un 
om de acțiune, un om al fap
telor. A promis cetățenilor că 
se va strădui ca Vatra Dornei 
să devină o viitoare stațiune 
cu profil sportiv. începutul a 
însemnat preluarea unei ca
bane turistice, in masivul Giu- 
malăti, la peste 1 600 m altitu
dine, apoi extinderea ei, de Ia 

es te, într-adevăr, cunoscut pen
tru bogata sa activitate Sporti
vă. La reușitul cros organizat 
de Consiliul pentru educație fi
zică și sport al Sectorului 3, în 
cinstea Congresului al XII-lea 
al P.C.R., de pildă, „Chimia" a 
prezentat peste 800 de partici- 
panți ; reprezentativele de 
volei și handbal, băieți și 
fete, selecționate în urma u- 
nor ample concursuri pe cla
se și interclase, sînt dețină
toarele locurilor 3 pe sector 
în întrecerile etapei de iarnă a 
„Daciadei" ; în campionatul a- 
sociației la fotbal sînt angre
nate tot atîtea echipe cîte cla
se de băieți are școala. Și 
xemplele ar putea continua.

Fără îndoială, angrenajul 
cestei activități a fost pus 
funcțiune de către profesorii
specialitate, cu sprijinul condu
cerii liceului. Dar, cum spunea 
prof. Cornelia Simionescu, „fă
ră ajutorul lor, al elevilor in-

e-

a- 
în 
de

18 locuri la 40 și amenajarea 
acolo a unui complex sportiv 
— o platformă 
desfășura, în 
Lente, meciuri 
handbal. Totul 
muncă patriotică, 
elevilor, al pionierilor și ute- 
ciștilor, al părinților acestora. 
Un volum de lucru care a e- 
chivalat cu economii în valoare 
de un sfert de milion. Acesta 
a fost începutul.

La sugestia cetățenilor din 
Vatra Dornei, deputatul Horia 
Chiriluș a contribuit, după a- 
ceea, la înfăptuirea altui obiec
tiv : o pîrtie de săniuș, pe Dea
lul Negru, în marginea orașu
lui. Din nou, activitate însu
flețită, organizare fără greș și, 
iată, pîrtia, in prima ei etapă, 
în lungime de 700 de metri, 
a și fost dată în folosință. 
Organizațiile de pionieri și 
U.T.C., cetățenii au răspuns 
din nou prezent la chemarea 
deputatului, economiile reali- 

pe care se pot 
condiții exce- 
de fotbal sau 

realizat prin 
cu concursul

șiși, nu ar fi posiBfiă o largă 
cuprindere în activitatea spor
tivă desfășurată în timpul li
ber, în mod organizat". Profe
soara se referea, desigur, la 
organizația U.T.C. și la consi
liul asociației sportive. Stăm de 
vorbă cu președintele asociației, 
elevul Lucian Dimiță, dintr-a 
Xl-a, un băiat vioi și inteli
gent, care face parte și din co
mitetul U.T.C. pe liceu. „Fie
care birou de organizație U.T.C. 
are în componența sa eite un 
tînăr care răspunde de activita
tea sportivă. Cei mal entuziaști 
dintre ei au fost aleși în consi
liul asociației. Aceștia sînt in
structorii sportivi, ajutoarele de 
nădejde ale tovarășilor profe
sori de specialitate. Se înțelege, 
avem obiective bine stabilite, pe 
care le urmărim îndeaproape".

Vizităm împreună terenurile 
din curtea liceului — foarte 
frumos amenajate șl cu grijă 
întreținute, sala de gimnastică, 
„ocupată de 
seara, pentru 
și alte școli 
eian Dimiță 
pre numeroasele drumeții 
ganizate in cadrul „Daciadei", 
despre întrecerile din cadrul 
etapei de iarnă a marii compe
tiții.

„Dar ce n-ați reușit, încă, să 
realizați, Lucian Dimiță ?

„N-am reușit să permanenti
zăm executarea programului 
zilnic de gimnastică din recrea
ția a treia. Facem gimnastică de 
înviorare dimineața, la cămine, 
dar in recreație... N-am reușit, 
de asemenea, să găsim un spa' 
tiu unde să jucăm tenis de ma 
să. Și ar mai fi neajunsuri. 
Sperăm, insă, ca o dată cu ve
nirea timpului frumos să de
marăm și noi mai puternic în 
activitatea în aer liber..."

Viorel TONCEÂNU

pină 
aici 
Lu- 
des- 
ar-

dimineața 
că lucrează 

din sector", 
ne vorbește

...CHIAR DACĂ NU SÎNT DE
La Liceuâ i din Sibiu se pregătesc viitorii mecanici,

electroenergeticleni, energeticîeiu 7^*^ h» ^năKime sau
pentru subteran, electricieni, electromecanici, eZectroniștî, tu.îlrorCICLU itlClU, Că CVUUUlCtilUUW, rJJUUUIUȘU, llî.UiUr *.__
gurtadu-li-se o temeinică pregătire de specialitate, astfel ca Ia termi
narea școlii să se integreze cit mai repede și mai bine în procesul 
de producție. Evident, printre disciplinele care „compun catalogul" se 
află șl educația fizică (împreună cu activitățile sportive) ca materie cu 
importante implicații in activitatea instructiv-educativă a elevilor. Nu 
ne-am propus însă să investigăm munca la nivelul catedrei, de edu
cație fizică, ci colaborarea cu celelalte cadre didactice, sprijinul re
ciproc, in realizarea scopului final, 
nerală la nivel optim.

Ținînd seama de profilul liceu
lui, una din preocupările de bază 
a fost cunoașterea aptitudinilor 
fiecărui elev, a calităților motrice 
de bază, ta funcție de speciali
tate, pentru a se alege la orele 
de educație fizică acele mijloace 
specifice ta vederea 
la timpul cuvenit, în bune 
diții, a cerințelor 
„Spre exemplu 
profesorul de

îndeplinirii 
con- 

profesiuniL 
ne spunea 

__________ __ educație fizică 
Fiorin B rai cu, secretarul comite
tului de partid — celor care vor 
lucra la înălțime le sînt necesare 
echilibru, forță, îndemînare, cu
raj, stăpyiire de sine, calități ce 
pot fi cultivate, cu deosebire, la

pîrtii, care 
bună mă-

Sinaia...
a Dealului 
versant, a 
de aseme- 
cetățenilor 

deputatului 
pîrtie spe-

zate se ‘apropie de un milion 
Pîrtia, excelentă, cum au do
vedit cele trei finale pe țară 
organizate aici, este pe cale de 
extindere ; practic, ea se va 
dubla, ureînd pină la releu și 
încheindu-se în vecinătatea res
taurantului „Veverița". Un te- 
lescaun va completa dotările 
materiale ale noii 
concurează, într-o 
sură, pe cea de la 

într-o altă zonă
Negru, pe un alt 
fost amenajată — 
nea la propunerea 
și cu sprijinul 
Horia Chiriluș — o 
cială pentru schi, probe de co- 
borîre și fond, capabilă — din 
punct de vedere competitiv — 
să facă față tuturor cerințelor. 
Cum se dorește și cum se ex
prima candidatul în alegerile 
de deputați de la 9 martie, 
„Vatra Dornei poate deveni al 
doilea centru pentru sporturi 
de iarnă, după Poiana Brașov".

Activitatea sportivă a elevilor să se desfășoare cit 
mult in aer liber (ca in această imagine surprinsă pe pir- 
tiile din. preajma stațiunii Bușteni), iată sensul orientării 
muncii profesorilor de educație fizică și al tuturor factorilor 
de răspundere din școală.

Foto : Victor ZBARCEA-Bușteni

PĂRINȚII, ALĂTURI DE
Inginerul Aurel Grama, direc

torul Grupului școlar auto din 
Rm, VLcea. a fost categoric : 
„Tot ce s-a' realizat in școală, 
pe planul dotării, înfrumusețării, 
bunei gospodăriri și chiar a ac
tivității sportive poartă și am
prenta muncii comitetului cetă
țenesc de părinți44. .

Realitățile confirmă : indiferent 
de anotimp, instituția de învă- 
țămînt vîlceană, care pregătește 
viitori mecanici și conducători 
auto, arată ca o grădină. La pro
priu și la figurat. Prin inter
mediul comitetului s-a instaurat 
aici un climat exemplar de gri
jă față de bunurile școlii. Fie
care elev a ajuns să înțeleagă 
că trebuie să folosească dar să 
și păstreze avutul școlii, al în
tregului colectiv, cu aceeași a- 
tenție pe care o dovedește față 
de propria uniformă, de manua
lele și rechizitele școlare, de e- 
chipamentu] sportiv. Aceasta și 
pentru că la conducerea comite
tului cetățenesc de părinți se 
află un om meticulos, ordonat și 
disciplinat, cum este ing. Ale
xandru Calotescu. Sub îndruma
rea acestuia, comitetul și-a de
pășit în mod lăudabil atribuțiile: 
se îngrijește de permanentizarea 
gimnasticii de înviorare, în că
mine, internate și în școală (zil
nic, în recreația mare, diminea
ța, la orele 11 și după-amiaza, 
la orele 16), acordă asistență 
profesorilor de educație fizică la 
lecțiile de specialitate, însoțește 
elevii sau echipele scolii în di
ferite concursuri și competiții, 
sprijină organizarea excursiilor, 

acela de a realiza o pregătire ge

orele de educație fizică. Evident, 
pentru aceasta a trebuit să reali
zăm un program comun de ac
țiune, pe baza unei conlucrări și 
înțelegeri reciproce, pentru a ob- 
**" * " Intr-adevăr,

exemplu, cu 
' ’ Ni-

maiștril Sergiu

ține efectul dorit", 
colaborarea, spre ____ .
inginerii Comedia Moisescu, 
colac Pas cu, cu ___L-L -
Chelaru, Gheorghe Stanciu, Ion 
F arcaș, Cornel și Nicolae Cociș 
a dat bune rezultate, vizibile In 
activitatea de fiecare zi. cu re
percusiuni directe în adoptarea 
mijloacelor specifice educației fi
zice la deprinderile necesare me
seriei.

„Tn ceea ce ne privește ne

Horia Chiriluș 
că și acest o- 
îndeplinit, chiar 
care urmează :

Patinoarul pe care se vor 
iniția nu numai viitorii „ar
tiști ai gheții“, ci și viitorii 
hocheiști (gata să-i dea la 
iveală prof. Guga) va completa 
zestrea sporturilor de iarnă din 
Vatra Dornei. “ * — - -
este convins 
biectiv va fi 
în legislatura 
„Cînd afirm aceasta, am toate 
temeiurile, ajutorul cetățenilor 
din circumscripția în care can
didez, nr. 20, dar și al tine
retului, al profesorilor din Va
tra Dornei, precum și al celor 
din așezările învecinate, Dorna 
Arini, Ciocănești, Dorna Can- 
drenilor, Iacobeni, ai căror e- 
levi vor fi,* desigur, și ei be
neficiarii noilor amenajări".

Alături de celelalte obiective 
la a căror realizare își propune 
să pună umărul, candidatul în 
alegeri Horia Chiriluș are, pre
cum se vede, multe din dome
niul sportului. k

CADRELE DIDACTICE
este de subliniat că 

de primăvară va fl 
de numeroase ieșiri tu- 
drumeții pe incintătoa- 
a Oltului, la Voineasa 

chiar si ex

recent 
rug- 
ceea 
dez- 
unor 
priza

a turismului de masă, tn această 
privință 
vacanța 
punctată 
ristice, 
rea vale 
și la Ciung et, ba 
curs ii peste hotare.

„Un aport substantial primim 
din partea comitetului cetățenesc 
de părinți in organizarea activi
tății cultural-sportive, în inter
nat și în școală" remarcă și prof. 
Doina Pîrșcoveanu, secretara co- 
mitetuiai de partid, directo-are- 
adjunc’tâ. NI se dau cuvenitele 
detalii : elevii dispun de jocuri 
de șah, mese pentru tenis, mingi 
și rachete de tenis, mai 
mingi și echipament pentru 
by, fără a uita, desigur, tot 
ce se Înfăptuiește pentru 
voltarea atletismului, a 
jocuri sportive cu o mare „ 
în rîndul elevilor — fotbal, hand
bal sau volei.

Făcînd toate aceste precizări, 
secretara de partid formulează» 
însă, și o doleanță : aceea ca 
alături de ing. Calotescu șl de 
biroul comitetului cetățenesc de 
părinți (alți 6, printre care C, 
Oprescu, P. Șchiopu) și restul 
membrilor comitetului — pînă la 
25 — să manifeste un spirit mal 
activ în ceea ce privește mobi
lizarea elevilor la activitățile 
sportive de masă, Inclusiv în si
nul familiei, astfel ca exercițiul 
fizic să ajungă, cum e si firesc, 
o obișnuință cotidiană a tuturor 
tinerilor de aici.

Ti beri u STĂM A

SPECIALITATE

chid este vorba de orga- 
și desfășurarea unor ta- 
Exista deci, un climat op- 
înțelegere deplină a seta
și mijloacelor educative

spunea profesoara de educați® 
fizică Alexandra Trifu, președinta 

gasaistel diriginților — în coor
donarea
mim un substrtițial sprijin 
la celelalte cadre didactice, nouă 
revenindu-ne, în multe cazuri, 
doar rolul de îndrumători tehnici 
atunci 
nizarea 
treceri, 
tim, o 
surilor , , _____ _________
de care dispune educația fizică4*. 
Intr-adevăr, desfășurarea campio
natelor școlii la baschet, handbal, 
fotbal, volei, tenis de masă, șah, 
orientare turistică, schi aduce în 
prim-pLan două elemente : pe
de o parte, faptul că fiecare diri
ginte (Mihai Ștefan — istorie, 
Grigore Bărbat — științe sociale, 
Nicolae Chiriță — matematică 
șa.) a devenit u»i veritabil an
trenor, conducindu-și clasa (e- 
chipa) in întreceri ; pe de alta, 
că elevii înșiși au devenit orga
nizatori, cu atribuții precise șt 
în tocmai r es p ec tate.

Această eșalonare a atribuțiilor 
a determinat în școală o atmos
feră propice pentru desfășurarea 
unei activității sportive cu fru
moase rezultate. „Educația fizică 
în școala noastră — ne spunea 
directorul, ing. Romeo Trifu, fost 
sportiv de performanță — nu este 
o disciplină oarecare, minoră față 
de celelalte materii, ci una impli
cată aCtiv în realizarea obiecti
velor pe care le avem de înde
plinit. Desigur, ne-am dat seama 
că nu putem lăsa toful numai 
in sea na celor doi profesori, mal 
ales că, lucru cunoscut, materiile 
se întrepătrund, fie pe planul spe
cialității, fie in cel educativ, ne- 
putîndu-se, deci, acționa separat. 
De aici și nec *sitatea acționării 
in comun*.

..Acțiunea comună" de a men
ține în permanentă atenție edu
cația fizică are la Lie. ind. 1 din 
Sibiu influențe favorabile asupra 
întregii activități, fiind, după cum 
plastic se exprima '2__
adjunct Tiberiu Sanislau, și 
fost sportiv de performanță, 
,sumă sub care se va trage 

nie mai tîrziu, dar al cărei 
zultat nu poate indica decît 
beneficiu de sută la sută..."

directorul 
el 
o 

li. 
re- 
un

Emanuel FÂNTÂNEANU
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identice : atâta tim 
tehnicieni antrenea 
băieți în grupele de 
Și totuși...

t

.*

apropiindu-se

sportive care au adus

Pentru prima oara, pe locul I in Europa!

Primele mișcări ale înotătorilor... se fac pe uscat Foto : N. DRAGOȘ

Carmen

pe podium
valoarea e-

plan

m spa- 
fluture, 
mixt ți 
mixt.
pentru

eforturi seri-
— al doilea 

olimpic. Baza

treptele 
Carmen 
Luciela 
Chris-

celei fe- 
■Astăzi am ajuns să avem 
vă care 
în timp 
să facă

vizează podiumul 
ce băieții nu mai 
față nici pe

Carmen Bunaciu,
Europei

in intrecerile băieților!

anului 1 Iată, deci, o altă perfor
manță unică pentru istoria nata- 
ției românești. la cele arătate 
mai sus să adăugăm că. tot in

Bunaciu ar fi urcat

în istoria înotului românesc — (Federația de, 
natație împlinește 50 de ani de existență în 1980) 
momentele de referință în ceea ce privește ma
rea performanță sînt extrem de rare. Au existat, 
desigur, de-a lungul celor cinci. decenii, mai mulți 
sportivi talentați, dar puține au fost cazurile cînd 
rezultatele lor au ajuns la un nivel mondial. 
Excepția o constituie doar Cristina Balaban-Șop-

tereanu, medaliată cu bronz la campionatele europene din 1966 
(Utrecht) in proba de 100 m spate și, ceva mai recent, eleva sa 
Carmen Bunaciu. în rest — cu foarte mici excepții — tabela a- 
rată recorduri de slabă valoare internațională, și, în mod cu to
tul izolat (Marian Slavic, Anca Miclăuș) rezultate 
de performanțele de nivel european și mondial.

în ultimii ani, C.N.E.F.S. și F.R. Natație au făcut 
oase pentru a scoate practic din anonimat înotul 
sport, după atletism, ca importanță în programul 
materială necesară desfășurării unei activități continue a fost 
îmbunătățită în cîteva județe ale țării. S-a pus un accent mai

mare pe munca de inițiere și perfecționare a copiilor la virste 
tot mai miei. Mai mulți tehnicieni au avut posibilitatea unor con
tacte și schimburi de experiență cu specialiști renumiți în nata- 
ția mondială, iar pe baza datelor obținute, F.R.N. a elaborat un 
model de pregătire mai apropiat de cerințele internaționale, pe 
care l-a pus la îndemîna tuturor antrenorilor din țară. Periodic 
au fost organizate cursuri de reciclare pentru îmbogățirea conti
nuă a cui 
tătorilor. 
peste 200 
tui sport 
a permis
antrenament al performerilor. Evident, un ajutor deosebit de pre
țios care a contribuit efectiv la obținerea saltului calitativ al na- 
tației noastre.

, Toate acestea au dus la apariția unor sportivi de certă valoare 
internațională și la o îmbunătățire simțitoare a rezultatelor, mai 
ales în probele feminine. Există deci semne concrete că și înotul 
are posibilități de a se alătura disciplinelor 
aii La faimă României.

irganizate cursuri de reciclare pentru îmbogățirea conti- 
iSoștințelor celor care se ocupă direct de pregătirea îno
ta fine, sprijinul efectiv al prin crearea celor
de cluburi sportive școlare, a înlesnit practicarea aces- 

de către un număr mult mai mare de copii și, totodată, 
o mai bună armonizare a programului școlar cu cel de

mai bună sp< 
Foto : D. N

Pentru a demonstra cit mai su
gestiv progresul incontestabil al 
înotătoarelor ne vom referi la 
perioada ultimilor patru ani. Ce a 
câștigat natația românească în a- 
cest interval?

în 1977, la Jonkoping (Suedia), 
Carmen Bunaciu cucerea cea de 
a doua medalie de bronz (la 200 m 
spate) a natației noastre și pentru 
prima oară — la un campionat 
european — fetele noastre s-au 
aflat în 5 (din cele 14) finale l 
în același an, Anca Miclăuș a do- 
bîndit o medalie asemănătoare (la 
100 m fluture) în întrecerile Uni
versiadei de la Sofia. La C.M.' 
din 1978, Bunaciu s-a aflat în 
două finale : locul 4 la 200 m 
spate și locul 6 la 100 m spate. 
A fost o altă premieră. Și tot 
eleva Cristinei Șoptereanu a de
venit. în 1979, la Ciudad de Me
xico, dublă campioană mondială 
universitară. Mai mult, recordu
rile sale (63,11 — 100 m și 2:12,33 
— 200 m spate) au reprezentat 
cele mai bune performanțe mon
diale ale anului în bazin de 25 m, 
iar rezultatele de 63,35 — 100 m 
și 2:14,52 — 200 m i-eu conferit 
locul 3 și, respectiv, locul 2 în 
ierarhia celor mai bune spatiste 
din lume, - în . sezonul trecut. Și 
ceea ce ni se pare la fel.de con
vingător : nici o altă înotătoare 
din Europa nu a reușit să înoate 
mai rapid (în stilul spate) decit 
campioana României în tot cursul

măi puțin experimentate, care nă
zuiesc să urce curînd 
consacrării. Ne gîndim la 
Mihăilă, Carmen Alexe, 
Mihăilescu, Brigitte Prass, 
tine Seidl, Adina Schuster, Anca 
Pătrășcoiu. vîrstei lor nu

depășește 15 ani... Datorită lor și 
altor tinere foarte ambițioase, care 
se pregătesc să devină campioane 
și recordmane, mediile primelor 
cinci performanțe au crescut sim
țitor în acest interval de patru ani.

Priviți tabelul, în care vă ofe
rim media primelor 5 rezultate 
în țara noastră, în Europa și in 
lume, comparativ, în anii 1975 și 
1979. Veți observa cu ușurință 
creșteri spectaculoase : aproape 4 
secunde la 100 m liber. 17 secun
de la 400 liber, 3 și, respectiv, 
8 secunde la 100 m și 200 
te. la fel în probele de 
cîte 10 secunde la. 200 m 
22 de secunde la 400 m

Făcînd intense eforturi 
amplificarea ritmului de creștere, 
în x următorul interval olimpic, 
înotătoarele din țana noastră vor 
reuși să diminueze și mal mult 
diferențele (care nu mai par neli
niștitoare) față de mediile euro
pene sau mondiale și vor ajunge 
să joace un rol efectiv în viitoa
rele concursuri de amploare.

1979, Mariana Paraschiv, o spor
tivă despre care cu numai un an 
înainte nu se știa prea mult, a 
devenit — cu 456,99 la 400 m 
mixt — a 10-a te‘.ration istă a 
continentului, iar Irinel Păr.ules- 
cu, mult mai tînără. care nu a 
ales încă între craul (4:19,73 la 
400 m, în bazin scurt) și mixt 
(2:18,73 la 200 m) se află în ime
diata ei apropiere.

Dar înotul românesc mai are și 
alte performere, mai tinere și

în urmă cu 10 ani, 
chipei masculine de înot a Româ
niei era net superioară 
minine. 
o sport 
olimpic, 
reușesc

balcanic. Consultați același tabel 
și veți observa că, în comparație 
cu mediile performerilor europeni, 
diferențele la băieți au scăzut 
(dar nesemnificativ) la jumătate* 
din probe. în timp ce la cealaltă* 
jumătate ele au creșgi

Așadar, nici o perspect. 
puțin pentru viitorul apropL 
această oră, antrenorii noț 
și sînt mai mulți acum ce 
urmă cu 10 ani — nu ne pc 
zenta ni.ci un înotător capa 
se califice într-o final 
campionat europea 
putea fi altfel, cînd 
țescu, la 26 de ani, conțin 
fie cel mai rapid sprinter al 
cînd recordul la 100 m 
(1:08,5) al lui Vasile Cos 
tează de 12 ani (1), iar cel 
probele de mixt — de apro 
tiv 6—7 ani. Știți că, dacă 
înotat cu băieții, Carmen B 
ar fi urcat pe podiumul 
natelor naționale la 200 m 
iar Mariana Paraschiv ar f 
a 6-a la 400 m mixt? I

Orice alt comentariu sau 
ment in plus ni se pare de 
Situația — am mai sesizat-o 
alte prilejuri — ni se pare 
totul paradoxală atîta tim 
condițiile de pregătire, atit 
băieților, cit și ale fetelor, 
absolut 
aceiași 
fete și 
dispun.

Cu condiții ți metode o 
nătoare - jczuftate d 

■î După p’ 
noastră, una din cauze o 
zintă selecția necorespunză 
Antrenorii care se ocupă de 
re ți perfecționare nu caută 
cient, se mărginesc să lucre 
„cine vine la bazin* ți, 
dorința de a obține rezultat 
mai rapide uită de a.b.c.-ul 
tui sport. Căci numai astfel ne 
tem explica de ce la cate 
de vîrstă 11-12 ani întîlnim 
înotători care nu stăpinesc 
un procedeu sau două, care 
au o bază solidă pentru a p 
trece Ia antrenamentul de 
intensitate, singurul care duc 
marea performanță.

Pentru absolut toți tehnic 
natației noastre un lucru tre 
să fie foarte clar: Carmen B 
ciu nu a ajuns peste 
virful piramidei; ea nu a fo 
ca și Mariana Paraschiv dea 
- ceea ce numesc adesea te 
cienii un copil minune. A 
nevoie de luni și ani întregi 
muncă continuă, fără rezerve, c 
și cu unele sacrificii, atit pe 
valoroasele noastre înotătoare, 
și pentru cei care le-au preg 
pentru a se ajunge Ia 2:14,52 

'200 m spate, sau 4:56,99 la 
m mixt. Cine crede că poate n 

același ritm, mai dep<

MASCUL UI F PEMmiTi

"b 8 B e
I 100 a liber* 55,59 52,00(3,5# 51,13(4.46) 64,88 S7.46(7.44) 57,27(7. 611
j 200 a liber* ' 2*05,12 4*54.04(9,08) 1*51,84(11,28) 2»a.?o 2*04.40(17,30) 2’02.85(18.85)
1 «00 o liber» 4*22,9? 4*02,20(20,77) 3*55.98(26,99) <»Ș6,74 «•a,45(35,29) «‘16.28(40,46)
I 1500 a liber» 16*04,6$ 16*03,96(2*00, 7ff) 45*30.95(2*33.71) eocmfl0*15,lfc 9*00, 24(1 »14.92) 8>47, 26(1*27,gO)
d 100 ® spate* 63,46 58,61(4,87? 57,67(5.81) 1*11,71 1 »04,40(?f Ji) 1*04.02(7,69)
ț 200 o spate* 2*16, 68 2*06.65(10.0# 2*04,42(12,26) 2*34.52 2*18.27(18,25) 2* 17.12(17,40?
J 100 a bras» 1*11.4? 1*05,28(6,14) 1*05.11(6.31) 1*22,46 4*14.07(8. 39.) 1*1.3.76(8,70)

t 200 a bras» 2*38,46 2» a. 89 (16.5# «a, 32(17,14) 2’55,34 2* 38.47(16.87) 2*38.15 (17,19?
1 lOO a fluture» 61.79 57,05(4. 55.47(6,32) ?0.34 62,27(8.07? 62.14 (8,20?
Ș 200 o fluture» 2*17.9? 2*03.45(14,52) 2*01,11 q 6,86) 2*33. 85 2*16.79(l?,06) 2115.45(18. 40?
t 200 » mixt, 2*20.95 ?*08.49(i?,j$; 2*07,11(13,74) 2’36.40 2* a. 07 (15.33) 2*20.29(16,11?
• 400 a aixfi 5*08,1) 032,77 05,34) /J^O, 91 (37,20? roi, 35 fU^1204,g# «a54. 77(36, 58)

1 100 a liber? $5.4? 51.45(4} of) 50, a (4, 6# 61,22 56.45(4.77) 56,04(5,18)
y 200 ® liber* 2*01,19 1*51.90(9,29) 1*50.86(10.33) 2’13.34 2*01,82(11,52) 2100.25(13,09)
; 400 ® liber» 63 3*55,04(20,59) 3*53,57(22.06) 4’39.25 4*14.93(24.32) 4*10.48(29.77)
I 1500 a liber» 47*09.77 15*26,81 (1*4 2,9f) 15 * 24.42(1145 . 35) 800OR $’ 34.48 8’45.17(45* 3j) 8*32,46(1 »P2,Q2)

100 ® spate» 62.16 57.95(4. a.) 56.99(5.17) 68.92 63,80(5.12) 63.35(5.57)
200 ® spate» 9*13.03 2*04.19(8.84) 2*02,14(10,89) 2*26,6? 2*15 . 79(10.88) 2’15.26(11,41,)
lOO ® bras» 4*11.38 l »O3.71 (7 671± *•w 4*03. 64(7,74 ) 4*19.2? 1*11.59 (7,68) 1*11,58(7, 69)
200 ® bras» 2* 35. 39 2*19.06(16. 33} 2*19.06(16. 33 J 2*50.94 2*32. 83(18,11) 2«32.O3(ip.9i j

100 a) fluture* 60.98 55.04(5.94) 54.65(6, 33.) 67.00 61.60 ( 5,40) 60.53 (6.47?
200 a fluture» 2*15. 28 2*00.61(14. 67? 2*00.18(19.10) 2’24.99 2’13.03(11.96) 2*10.83(14.16)
200 a mixt» 2*17.-33 2»05.76(ii.5# 2*04 . 64(12.67) ?• 26.83 2*17. 32(9,51) 2*16.73 (10.10)
<00 <d mixt» 4*53.04 «»27.15f25.89) 4 «25. 24 (27.80) 5*09,47 4*49.17(20.30) 4*46.71 (22.76)

Cele trei coloane, la masculin și feminin, reprezintă in ordine mediile primelor 5 performanțe românești, europene și mondiale, iar intre paranteze 
se află diferențele respective. •

ge, in
— va reuși. Cine nu...

înotul românesc are acum p 
bilități mult mai mari ca in 
cut pentru a se afirma. Dar p 
tru aceasta, ca ți la alte di 
pline, este nevoie de oameni 
sionați care să caute continuu, 
nu dezarmeze in fața primului 
stacol, să dorească din toată 
ma să atingă perfecțiunea cu 
ievii lor. Și mai este ne*$jâ> 
sprijinul permanent al tuturor 
ganismelor, care pot ajuta efe 
această activitate.

Adrion VASIL .

fel.de


PREA MULTE TALENTE SE PIERD
ÎN... RING Și ÎN AFARA LUI!

mai greu examen - trecerea de Ia Juniori la seniori • Simion Cuțov și Daniel Radu,
exemple de ascensiune neîntreruptă • Campioni Ia 19 ani, iar apoi pugiliști de
e medie (N. Șeitan, D. Cipcrc, S. Postolaclic, I. Joița, AI. Giurgiu .) 9 Așteptăm

măsurile cluburilor și ale federației de specialitate
\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

MÎINE îi preocupă pe nia- 
din diferitele ramuri 
adevărat este faptul că, 

naționale,

Problema SCHIMBULUI DE 
joritatca tehnicienilor noștri

■ 'Sg sportive. Dar nu mai puțin
■B ^9 uneori, furați de succesele primei garnituri naționale,

■■ unii activiști și antrenori ai federațiilor și cluburilor 
sportive exclud din rîndul principalelor lor preocupări 

ggkj grija față de juniorii care dovedese talent. Și, greșelile 
se plătesc... A fost cazul boxului la C.M. de la Belgrad 
(în anul 1978).

“le ce urmează vom încerca — prezentînd și opiniile unor spe- 
^=..să urmărim ce s-a intimplat cu tinerii pugiliști talentați, care 
.rutîn ultimii ani Ia noi și, în același timp, să reliefăm soluții 
ca juniorii bine dotați ce 

cimum de performanță la
vin in sălile de box să poată ajunge 
care talentul lor le dă dreptul să

tbuturi spectaculoase,
-exemplul este, din păcate, 
Ide vechi, nu putem să nu 
tn modul în care și-a valo- 
| talentul, la o vîrstă destul 
mpurie, Simian Cuțov. In- 
I în anul 1972 în formația de 
I a țării ce urma să partici- 
[campionatele europene de la 
ești, el a cucerit titlul de 
pn continental. Un an mai 
la Belgrad, promovat în re- 
tativa de seniori, Simion 

[ a urcat pe cea mai înaltă 
L a podiumului de premiere 
lan și în întrecerile senio- 
kar apoi a rămas încă vreo 
I ani în prim-planul marilor 
ftiții internaționale.
Ialt exemplu, de dată mai
k, nî-1 oferă Daniel Radu. 
Int dotat pentru acest sport 
B toate calitățile necesare 
Uui de înaltă performanță :

de execuție și de reacție, 
pe lovire, inventivitate în 
lie de atac și apărare, curaj, 
e, tenacitate și o regiarva- 
loanță de . a. învinge), el a 
brlinur pas pe drumul per- 
Eței cu ocazia campionate- 
Iropene de . juniori de Ial, 1978, cînd a cucerit cen- 
le campion continental. Pre- l sa la lotul național a fost li, în continuare, cu multă I șl, înainte de a împlini 
Ide 20 de ani, la C.E. de la 
11979), el s-a dovedit și cel 
Iun pugilist din Europa Ia 
fia muscă, chiar dacă arbl- 
pr-Tgfuzat, în finală, titlul 
ppicn. Evoluțiile sale au 
[ o deosebită impresie, ma
la specialiștilor apreciindu-1 
[unul dintre cele mai valo- 
fpreduse ale boxului euro- 
Ie1 este, în continuare, cel

confirmări valorice ccrtc
o veritabilă
In urmă, este semigreul

speranță cuapărut ca 
cîțiva ani 
gălățean Georgică Don ici. El a 
participat pentru prima oară la o 
competiție de seniori înainte de a 
împlini vîrsta de 20 de ani, la 
„Turneul Primăverii" organizat la 
Galați. în trei meciuri susținute 
consecutiv, Donici a dovedit cali
tăți care ne-au determinat să afir
măm că este un tînăr talentat, 
foarte bine dotat, ce poate ajunge 

_ un mare boxer. Desigur, saltul 
său valoric, ca în mai toate ca
zurile, era condiționat de îmbo
gățirea și perfecționarea bagajului

Progrese nccorespunzătoarc
Din păcate, numărul speranțelor 

remarcate la o vîrstă timpurie 
care au confirmat este destul de 
mic. Am mai putea aminti realiză
rile parțiale ale marelui talent ce 
se anunța a fi Dragopiir Ilie, me
daliat cu broșiz la C.E. de la Koln 
(’979), dar eliminat mai apoi din 
lotul olimpic datorită insuficiente
lor resurse fizice dovedite în fi
nalul meciurilor, ca urmare *ă unei 
pregătiri superficiale și a unei 
vieți sportive necorespunzătoare, 
într-o situație aproape la fel se 
află și fostul junior talentat pro
venit din Salonta, Carol Hajnal.

Lista juniorilor talentați care se 
anunțau a fi mari speranțe ale 
boxului românesc șl care s-au...’ 
pierdut pe drum, irosindu-șl "talen
tul, este mult mai lungă. în frun
tea ei se află Costică Dafinoiu, 
cîștigător. In anul 1974, al titlului 
de campion continental numai 
prin victorii înainte de limită. Ni
meni n-a reușit să-i stea în față 
timp de două reprize boxerului 
român C. Dafinoiu... In același an,

de cunoștințe tehnice. Dorința sa 
puternică de afirmare a generat o 
deosebită perseverență și conștiin
ciozitate în pregătire. Atunci cînd 
acumulările cantitative au devenit 
considerabile, Georgică Donici s-a 
dovedit un boxer greu de depășit, 
care aspiră azi, cu șanse aprecia
bile, la o medalie olimpică. Cea 
de bronz, obținută anul trecut, la 
C.E. de la Koln, a fost pentru pu- 
gilistul român un mare stimulent 
în pregătire.

Vasile Gîrgavu, un alt medaliat 
al ultimei ediții a C.E. de juniori 
(Dublin, 1978), părea că va face și 
el trecerea la seniori, rămînînd in 
rîndul marilor performeri. încă la 
19 ani, Gîrgavu și-a înscris nu
mele pe lista campionilor țării la 
seniori, fiind selecționat în echipa 
națională. El a obținut și cîteva 
victorii internaționale și toți cre
deam că va continua drumul spre 
marile succese. Dar, lipsa de con
secvență în pregătire, ca și unele 
mici abateri de la viața sportivă 
au făcut ca, în momentul de față, 
mulți tehnicieni să se îndoiască de 
posibilitățile lui Gîrgavu de a mai 
urca noi trepte pe drumul perfor
manței. Firește, în cea mai mare 
măsură, viitorul ■ său sportiv de
pinde de el.

$1 cbiar... abandonuri
și specialiști) să renunțe la nr»;- 
tica boxului.

La edit’» Următoare a C.E. de 
ji’niori (Bursa, 1976) recolta de 
medalii a echipei române a fost 
mult mai bogată. Nicolae Șeitan a 
cucerit centura de campion euro
pean, iar în finale ' și semifinale 
au mai evoluat Stan Postolachc, 
Alexandru Giurgiu, Dumitru Cipe- 
re, Traian Georgia, Franeisc Lu- 
xenburger, primind cu toții me
dalii de argint sau de bronz. N. 
Șeitan și S. Postolache au fost 
Imediat incluși în secția clubului 
Dinamo, în care existau sportivi 
mult mai valoroși decît ei. Așa 
stînd lucrurile, atenția antrenori
lor a fost îndreptată, firește, mai 
mult asupra performerilor (frații 
Cuțov, T. Dinu, I. Vladimir, I. 
Gyorffi, V. Cicu, V. Didea etc.)

Daniel Radu (dreapta), unul dintre tinerii care a realizat o trecere corec
tă de la juniori la seniori...

ti 
prin mină toți cei mai bun’ bo
xeri din țară. Și, trebuie să vă 
mărturisesc, s*a fost extraordinar 
de rar acei sportivi la care am 
avut de corectat puține defecte- 
Unii dintFe ei, mai perseverenți, 
au făcut eforturi îndelungate pen
tru a-și schimba modul de exe
cuție. Alții, al căror mod greșit de 
execuție s-a fixat prea bine și 
n-au avut tăria să muncească atît 
gît trebuia, s-au oprit din drumul 
spre marea performanță. Tocmai 
de aceea am spus de nenumărate 
ori antrenorilor mai tineri — o 
fac și acum : nu trebuie grăbit pro
cesul de învățare a tehnicii în dau
na calității. Orice lucru nou în
vățat trebuie însușit corect. Alt
fel, se va pierde mult mai mult 
timp pențru corijarea defecțiunii 
și, firește, progresul va fi mai 
lent".

progresele celor doi tineri lăsm- 
du-se cam mult timp așteptate. D. 
Cipere, element foarte talentat, s-a 
înapoiat acasă, la Drobeta Tr. Se
verin, ca și T. Georgia, la Bra
șov, și Al. Giurgiu, la Brăila. De 
atunci s-au mai auzit foarte puți-- 
ne vești îmbucurătoare despre me- 
dsliații la C.E. de tineret.

Dar, cel mai semnificativ exem
plu de „ratare" a unui mare ta
lent este cazul semigreului craio- 
vean Ion Joița. Tînăr înalt pen
tru această categorie, cu o mare 
viteză de execuție și o deosebită 
explozie în lovituri și un bun simț 
al distanței, I. Joița a cucerit, la 
Dublin. (1978) titlul de campion 
european de juniori și cei mai 
mulți specialiști • îi prevedeau o 
carieră străluciță. El. n-a fost su
pus — așa cum se impunea — 
unui program special de pregătire, 
pentru dezvoltarea rezistenței sale 
specifice și pentru fortificarea lui 
generală, calități fără de care, per
formanța, la categoriile mari, nu 
poate fi concepută. Și, în prezent, 
la mai puțin de doi ani de la suc
cesul de la Dublin, I. Joița s-a 
pierdut în masa boxerilor me
diocri...

Opinii ale unor antrenori
In legătură cu cauzele care frî- 

riează progresul unor juniori ta
lentați, care duc la neîmplinirea 
unor mari speranțe pugilistice, am 
solicitat părerile mai multor spe
cialiști. Iată cîteva dintre ele.

CONSTANTIN NOUE, antrenor 
emerit : „Mulți dintre juniorii care 
se dovedesc talentați nu confirmă 
speranțele datorită faptului că 
pregătirea lor inițială n-a fost co
respunzător eșalonată, vizînd per
formanțe înalte, în perspectivă. 
Instruiți numai tehnico-tactic, pe

bază de îndeminare și viteză de 
execuție, acești tineri dotați se 
detașează de colegii lor la juniorat. 
Apoi, cînd întîlnesc adversari mai 
puternici, deficiențele lor în pre
gătirea fizică generală (care n-au 
fost înlăturate încă de la început) 
încep să se facă simțite. Așa se 
explică eșecurile care, pe cei mai 
mulți, îi demobilizează”.

ION POPA, antrenor coordona
tor al lotului : „In cei aproape 30 
de ani, de cînd mă ocup de pregă
tirea lotului național, mi-atr trecut

VASILE MARIUȚAN, antrenor 
la clubul Dinamo : „Cred că foar
te multe talente se pierd pentru 
că intrarea lor în competiții di
ficile se face cam forțat. Mulți 
dintre juniorii noștri foarte bine 
dotați au fost introduși în com
petiții grele, alături de seniori șl 
înfrîngerile dure suportate, în 
dispute inegale, le-au... „frînt ari
pile”, mulți dintre ei renunțînd la 
box, iar alții au căpătat o teamă 
care îi face mai reținuți, mai pru
denți și, în mai toate acțiunile; 
întîrzie o fracțiune de secundă, 
exact atît cit este necesar ca să 
rateze. Dinamovistul Ilie Moise, de 
pildă, după ce a suferit, în con
dițiile amintite, citeva înfrîngeri, 
ne-a spus că nu mai vine la box—1 
Și s-a ținut de cuvînt. Asemenea 
înfrîngeri a suferit și Mihai Nicu-3, 
lescu (obligat să întilnească mulți 
boxeri seniori anul trecut) și mi-am 
dat seama că progresul lui a stag
nat”.

'runtă doi dintre pugiliștii care au „promis' 
ir Ilie (stingă) și Carol Hajnal

m sportiv al categoriei lâ 
și are toate șansele 

hențină poziția fruntașă și 
a internațională. Firește, cu 
i ca el să manifeste depli- 
iozitate in timpul antrena- 
>r și în afara sălii de box. 
ilt tinăr pugilist, care a

mult mai mult : 
Foto : Dragoș NEAGU

promovat (cam devreme !) în e- 
chipa de seniori, Dafinoiu i-a 
făcut, la C.M. de la Havana, clipe 
grele iugoslavului Mathe Parlov. 
Accidente (K.O.-uri) repetate l-au 
pus în situația de a întrerupe de
seori activitatea competițională, 
iar acum este sfătuit (de medici

Din situațiile prezentate și comentate, precum 
și din cuvîntul celor trei antrenori se des
prind cîteva concluzii importante pe care 

Ie subliniem în dorința de a contribui la îmbună
tățirea activității desfășurate in acest domeniu.

1. Lipsa de perseverență și conștiinciozitate în 
pregătire a unor tineri bine dotați pentru box, ca 
și unele abateri de la disciplina impusă in spor
tul de performanță au făcut ca multe dintre a- 
ceste talente să nu se poată afirma Ia întreaga 
lor capacitate, ba chiar să fie obligate să pără
sească activitatea competițională.

2. In cele mai multe cazuri, instruirea primară 
(în secții) nu se desfășoară după o metodică a- 
decvată, care să conducă la o afirmare deplină 
IN PERSPECTIVA, ci vizează însușirea cit mai ra
pidă a unui minim de cunoștințe cu care tînărul 
pugilist să-și poată pune în valoare calitățile na
tive, impunindu-se în fața celorlalți începători.

3. Deprinderile incorect însușite necesită un 
foarte mare volum de muncă pentru corectarea 
lor, atunci cînd juniorii talentați ajung la loturile 
naționale și, în loc ca acești tineri să învețe 
lucruri noi, utile, care să le faciliteze ascensiunea

valorică, ei sînt obligați să repete mereu ceea ce 
ar fi trebuit să invețe corect încă de la început.

4. Nu puține sînt situațiile cînd antrenorii loturi- | 
lor de tineret sau de seniori nu cintăresc corect ]
posibilitățile elevilor lor și, apreciindu-le greșit '
forța și valoarea, ii supun unor meciuri prea di- I 
ficile pentru ei, în care suportă înfrîngeri aspre ce 
Iasă o amprentă nefavorabilă în întreaga activi- ' 
tate viitoare a acestor tineri. In asemenea situații, ,
mulți dintre ei abandonează boxul. Asupra acestui î
aspect, federația de specialitate trebuie să aibă j 
mai mult discernămînt și cuvîntul hotaritoR in asi
gurarea unui calendar competițional adecvat.

Există și acum tineri foarte talentați, în fruntea 
cărora se află craioveanul Florian Țîrcomnicu (la 
vîrsta de 17 ani a obținut victorii în fața seniori
lor), Ion Stan, Mihai Niculescu, Cornel Bălan etc. 
Experiența atîtor generații de pugiliști considerați 
a fi mari talente și care, din diferite motive, n-au 
reușit să confirme așteptările trebuie acum valo
rificată. Cînd boxul românesc are nevoie de spor
tivi de mare performanță nu este permis să se 
piardă atitea talente...

Mihai TRANCĂ



CAMPIONATE«COMPETIȚIIeC AMPION ATE
CiTEVA „CAPETE DE AFIȘ" 

!N CUPA ROMÂNIEI LA VOLEI
Duminică este programată eta

pa a 15-a in „Cupa României*  
la volei. O etapă cu cîteva „ca
pete de afiș*,  atît în întrecerea 
feminină, cit și în Cea mascu
lină.

La fete, cele mai interesante se 
anunță partidele de la Constan
ta, unde Chimpex întUnește pe 
Rapid, de la Bacău. între Știința 
si Universitatea Craiova, si de la 
Galați. între lidera clasamentu
lui, C.S.U., șl Penicilina Iași. 
Gazdele pornesc favorite, in spe
cial studentele gălățene si con- 
stânțencele, care au obținut cîștig 
de cauză și în turul competiției. 
In deplasare. Dar se pare că 
adversarele lor și-au îmbunătățit 
Intre*  timp nivelul prestației. Oa
recum echilibrate, alte două me
ciuri : Maratex Baia Mare — U- 
niversitatea București și Dinamo 
— Olimpia Oradea (sala Dinamo, 
ora 11), aceasta din urmă prin 
absența din sextetul campioanelor

a 4 jucătoare de bază, selecțio
nate in lotul olimpic și, deci, ne
participante la „Cupă*.  Farul are 
o misiune ușoară în meciul cu 
Universitatea Timișoara, în al că
rei lot domină junioarele.

La băieți, interesează în primul 
rînd meciurile C.S.M. Suceava — 
Dinamo, Delta Tulcea — Steaua 
(echipele bucureștene fiind lip
site de sportivii din lotul olim
pic) și Silvania Șimleul Silvaniei 
— Universitatea Craiova. Toate 
aceste tred 4ntîlnîrl, ca și cea 
dintre Viitorul Bacău și Tracto
rul Brașov, anunță dispute sub 
semnul echilibrului de forțe. 
Două dintre fruntașele competi
ției, Politehnica Timișoara (aca
să) șl Explorări Baia Mare (în 
deplasare), sînt creditate cu șan
se aproape sigure de a marca 
noi victorii în compania unor 
echipe fără veleități deosebite : 
Calculatorul București șl, respec
tiv, Petrolul Ploiești.

A

LA SIBIU, 
CONCURS 

DE VERIFICARE 
SĂRITORILOR ÎN APA

Membrii lotului reprezentativ 
de sărituri în apă, care se pre
gătesc în vederea competițiilor 
Internaționale din acest an. susțin 
astăzi (de la ora 17) și mîine (de 
la ora 9) un concurs de verificare 
in bazinul „Sub Arini*  din Sibiu. 
Printre participanțl se află Ba- 
xandra Hociotă, Felicia Cîrstea, 
Isabela Bercaru, Cristina Timar, 
Elena Cirsticâ, Alexandru Bagiu, 
Cornel Pop, Tiberiu Barabaș, Dan 
Oprean, Valentin Urse ș.a.

PATINATORII DIN SIBIU AU DOMiNAT 
MARTIE"„CUPA 9

Pe pista naturală din Miercu
rea Ciuc, pe un timp ideal (mi
nus 6 — minus 8 grade), dar pe 
o gheață de slabă calitate, s-a 
desfășurat, timp de două zile, 
concursul dotat cu „Cupa 9 Mar
tie". La întrecerile organizate de 
C.J.E.F.S. Harghita și Comisia 
județeană de patinaj au partici
pat aproape 100 de alergători din 
8 cluburi și asociații din Bucu
rești, Brașov, Sibiu și Miercurea 
Ciuc. Seniorii și juniorii au con
curat la poliatlon-sprint, iar cei 
mai mici, copiii șl speranțele, la 
biatlon-sprint (două probe).

PRIMA ETAPĂ DE IARNĂ A ALPINIADEI REPUBLICANE 
PENTRU SENIORI

DE AZI, „CUPA BRAȘOV- LA SCHI FOND
• Participă sportivi din R.D. Germană, Uniunea Sovie

tică și România
De azi, Ia Poiana Brașov se va 

desfășura o nouă competiție in
ternațională de schi. De data 
aceasta și-au dat întîlnire în fru
moasa noastră stațiune schiori 
fondiști din cîteva țări, care se 
vor întrece în „Cupa Brașov". Pe 
traseele amenajate în Poiana 
Mică, din apropierea cabanei 
„Zimbrul*,  vor evolua fondiști și 
fondiste din R.D. Germană, U- 
niu-nea Sovietică și România. 
Printre competitori se vor afla 
Sig fried Kantz, Jurgen Bachman, 
Harald Hildebrand și Karsten

Brandt (R.D. Germană), Alexandr 
Sopronov, Vladimir PLatonian, 
Ludmila Gorr, Tatiana Perhavova 
și Galina Piurasova (U.R.S.S.), 
Elena Lagusis, Iuliana Popoiu, 
Piro șea Abos, Camelia Raus, Ioan 
Lungociu, Gyula Kiss, Horta 
Oros, Gheorghe Stroe, Moise 
Pelin, Petre Ceobanu, Ion Țențîu 
din echipa țării noastre.

Sîmbătă vor avea loc cursele 
individuale pe distanța de 15 
km pentru bărbați și 5 km pen
tru femei, iar duminică dimineața 
întrecerile de ștafete.

Timp de patru zile, pe o vre
me geroasă si cu ninsori, s-a 
desfășurat în masivul Piatra Cra
iului prima etapă de iarnă a Al
pin iad ei republicane pentru se
niori. Cei 70 de particlpa-nțl (al- 
piniști de categoria I și a II-a) 
reprezentînd 11 cluburi și aso
ciații sportive din întreaga țară 
au trecut cu succes baremul da 
admitere în concurs — o probă 
destul de dificilă, care a avut 
loc în zona Malul Galben. Con
cursul propriu-zis s-a desfășurat 

• în traseele din zonele Diana si 
Spirlea. Toate echipele 
ținut punctaje maxime, 
dau dreptul să participe 
tinuare la etapa a Il-a 
niadei de iarnă pentru 
(între 10 și 16 martie. în 
Făgăraș).

proba individuală, pe primul loc 
s-a clasat Cezar Manea (A.S.A. 
Brașov), urmat de Nicola-e Co- 
janu (A.S.A. Brașov) și Dionisie 
Daro (Torpedo Zămești).

O frumoasă comportare au a- 
vut la acest concurs, organizat în 
cinstea alegerilor de la 9 Martie 
patinatorii din Sibiu, care la ca
tegoriile copii și speranțe au cîș
tigat toate probele.

Iată cîștigătorii : seniori — ion 
Opincariu . —
182,750 
geti . . __  ___ r
206,300 p ; junioare II — Adriana 
Panait (C.S. Șc. Sibiu) 236,350 p; 
juniori ” — ~
Miercurea Ciuc) 213,800 p ; copii I 
f — Doina Ciolan (C.S. Șc. Si
biu) 118,000 p ; copii I b — Ci- 
prian Balașiu (C.S. Șc. Sibiu) 
108,050 p ; copii II f — Cătălina 
Bologa (C.S. Șc. Sibiu) 124,800 
p ; copii II b — Romulus Horto- 
pețiu (C.S. Șc. Sibiu) 109,950 p ; 
speranțe f — Cirasela Hortopețiu
(C.S. Șc. Sibiu) 120.600 p ; spe
ranțe b — Tiberiu Balaș (C.S.M, 
.Sibiu) 116,300 p.

Organizatorii au oferit câștigă
torilor frumoase premii. (E. UL
RICH — coresp.).

(Tractorul Brașov) 
p ; senioare — Eva Szi- 
(Voința Miercurea Ciuc)

II — Bela Varga (C.S. Șc.

ULTIMELE DOUĂ PARTIDE ALE MECIULUI DE BARAJ 
VICTOR CIOCÂLTEA - VALENTIN STOICA

CUPA CARAIMANUL" LA SCHI ALPIN COPII>1

Prima ediție a „Cupei Caraimanul" 
la schi alpin desfășurat, zi
lele trecute, într-o aâibjanță săr
bătorească, la Bușteni. Concursul, 
rezervat schiorilor copil intre 8 
și 11 ani, a avut Ioc pe pârtiile 

<îin Poiana Kalin deru și de pe 
Valea Albă. întrecerile au bene
ficiat de o vreme splendidă și 
■condiții dintre cele .mai bune de 
-organizare. Proba de slalom spe
cial, în două manșe, cu o lungi
me a traseului de 350 m, cu cite 
46 de por ți, a cerut din partea 
micuților schiori eforturi demne 
de subliniat. Slalomul uriaș, des
fășurat pe Valea Albă, pe o pîr- 
tie în lungime de 1200 m, a fost

dominat de sportivii care îl cu
noșteau și s-au pregătit mal 
mult pe. acest traseu. REZUL
TATE TEHNICE, slalom special, 
fete ; 1. Andra Albert (C.S.Ș. Si
naia), X Carmen Cotei (C.S.Ș. 
Sinaia), 3. Bacă (C.S.Ș. Si
naia) ; băieți • 1. Sîrbu
(Caraimanul Bușteni), 2. Dan 
Focșeneanu (Telefericul Brașov), 
3. Mihai Meghea (C.S.Ș. Sinaia); 
slalom uriaș, fete : 1. Daniela So- 
roceanu (Bucegi Sinaia), 2. Andra 
Albert, 3. Raluca Horvat (Voința 

* Sinaia) ; băieți : 1. Cristian Ji-
taru (Caraimanul), 2. Dan Focșe- 
neanu, 3. Mihai Sîrbu.

Victor ZBARCEA — coresp.

I.C.E.D. - „U- CLUJ-NAPOCA, UN DERBY 
AL DIVIZIEI A LA BASCHET

Cu excepția meciurilor Dinamo 
București — Farul și C.S.U. Si- 

□dîu — Steaua, toate celelalte în- 
LtUniri ale etapei a 15-a a Divi- 
-zied A de baschet masculin sea- 
nunță echilibrate. Un adevărat 

; derby are loc în Capitală, unde 
1 I.C.E D. urmărește să obțină o 

victorie dublă pentru a se putea 
menține în lupta pentru califi
carea în turneul final. Cum, însă, 
același scop îl au și partenera 
lor de întrecere, baschetbaliștil 
de La Universitatea Cluj-Napoca, 
nu este greu de presupus că par- 
tida va prilejui o dispută aprigă.

Programul complet al etapei : 
1C.E.D. (locul 8 in clasament) — 
„U- (4) — în tur 93—101 și 75—
M ; Rapid (5) — C.S.U. Brașov 
(7) — 77—33, 82—78 ; Dinamo Ora
dea (18) — Politehnica C.S.Ș. 
2 (II) — 70—€9, 56—31 ; C.S.U. 
Galați (12) — Politehnica C.S.Ș. 
Unirea iași (6) — 79—33, 64—74 ; 
Dinamo (1) — Farul (3) — 85—69, 
93—€8 ; C.S.U. Sibiu (9) — Steaua 
(2) — 59—89, 68—104.

La Tirgoviște, în cadrul „Cu-

Pd ÎS Februarie*  la mlnibaschet, 
pe locul I s-au clasat echipele 
Scolii Eehecaie nr. « (fete) st 
Clubului sportiv școlar Ttrgo- 
viste (băieți:.

au ob- 
care le 
în con- 
a Alpl- 
seniori 

masivul

CraiuluiTot în masivul Piatra 
șl în aceeași perioadă s-a des
fășurat „Cupa Dinamo Brașov", 
la care au participat sportivi din 
12 secții de alpinism. După des
fășurarea probelor, pe primul loc 
se află A.S.A. Brașov, pe locul 
II Torpedo Zărnești, iar pe lo
cul * - - .III Electro Sf. Gheorghe. în

Aflat la jumătatea desfășurării 
sale și la scor egal (1—1), după 
desfășurarea a două partide, me
dul de baraj pentru desemnarea 
campionului de șah al țârii din
tre marele maestru Victor cio
câltea și maestrul internațional 
Valentin Stoica se reia astăzi, 
după o zi de odihnă, cu dispu
tarea partidei a 3-a. Pînă acum, 
lupta a fost foarte interesantă și 
îndîrjită în această întâlnire din
tre doi jucători, ambii aflajți în 
maximum de formă.

Discuții, comentarii 
— mai ales — analize 
(la Care a luat parte. 
Clubul Central de șah. 
maestru Florin Gheorghiu) le-au

aprinse și 
minuțioase 
vineri, la 
și marele

Meciul de hochei juniori România — Bulgaria 
OASPEȚII AU CÎȘTIGAT PRIMA PARTIDĂ

Ieri pe Patinoarul artificial ..23 
August" din Capitală s-a disputat 
prima dintre cele două confrun
tări ale formațiilor de hochei ju
niori aie României și Bulgariei. 
Spre surprinderea generală, echi
pa oaspe a cîștigat aceoită pri
mă partidă și încă la an scor 
categoric 10—1 (4—0, 3—0, 3—1).
Explicația acestui rezultat nescon
tat este pe de o parte replica 
foarte silabă dată de echipa noas
tră care s-a comportat mult sub 
așteptări — ratînd enorm in atac 
Șl 
țn 
în 
te
s-a prezentat cu foarte mul ți ju
cători la limita junioratului, do- 
mlnînd din punct de vedere ti-

zic de la început pînă La sfîrșit. 
Punctele au fost înscrise de: To- 
nevskl (2), Dimov (2), Blagoev, 
Trencev, Bucicov, Bencev, Sta- 
vrev, simov, respectiv Dinu.

Au condus: Gh. Mureșan (cen
tru), O. Barbu și R. Crist eseu. 
Astăzi, de la pra 19*  ard loc parti
da revanșă în dare sperăm să 
vedem evoluînd echipa noâstra i*.  
adevărata ei valoare.

suscitat partida a doua, cea des
fășurată joi. Intr-o variantă mo
dernă a deschiderii Pirc-Ufimțev 
s-a ajuns la o poziție foarte tă
ioasă, în care tonul complicați- 

' ilor l-a dat Valentin Stoica. (Cu 
acest prilej, ne facem datoria 
de a corecta inexactitatea din 
cronica noastră de vineri : pro
punerile de remiză. 1» mutarea 
25-a, apoi, la sfîrșitul partidei, 
le-a făcut Ciocâltea și nu Stoica, 
cum a apărut din greșeală). Du
pă sacrificiul de piesă ușoară 
foarte ingenios făcut de Ciocâl
tea, el a obținut un atac deo
sebit de puternic, regele adver
sarului aflîndu-se sub numeroase 
legături și in mare primejdie de 
mat. Stoica, însă, a găsit mutări 
de apărare unice și, în poziția 
finală, cind a fost consemnată 
remiza, negrul (Ciocâltea) deți
nea. într-adevăr. avantaj, dar 
mai avea pe ceasul de control 
doar cîteva secunde, timp fireș
te Insuficient pentru a-și realiza 
superioritatea.

Ultimele două partide ale me-' 
ciulul (sîmbătâ și duminică, de 
Ia ora 16, în sala de șah a in
stitutului de arhitectură) se a- 
nunță, așadar, pasionante, mal 
ales prin faptul că Stoica (han
dicapat de clauza rezultatului e- 
gal. care îl avantajează pe Cio
câltea) va căuta — probabil — 
să forțeze pentru a obține vic
toria. Dar să nu uităm (și. 
rește, Stoica știe aceasta) 
are în r^ă un partener 
bet de patera CH.)

.... n- 
că el 

deose-

din cele mai favorabile situa
și greșind deseori copilărește 
apărare — iar pe de altâ par- 
faptid că echipa învingătoare

MECIUL DE TENIS ROMÂNIA - AUSTRIA 
LA SALA FLOREASCA

Meciul de tenis dintre echipele 
României și Austriei, contînd 
pentru sferturile de finală ale zo
ned europene (grupa B) a „Cupei

. . - desfă
șoare la București în zilele de 6, 
7 și 8 martie, va avea loc în sala 
Floreasca.

Davis", programat să se

SPORT LA RADIO
[pe programul I]
DUMINICA 24 februarie : o- 

ra 14,15 — „sport și muzică*  
1 (transmisiuni alternative de
( la meciurile programate de

optimile „Cupei României*  la 
• fotbal) ; ora 22,18 : „Panora

mic sportiv*  (din cuprins :
p informații la zi din actuali

tatea competițională Internă 
‘ și internațională ; reportaje si 
‘ relatări din întrecerile ^Da- 

ciadei").
LUNI 25 februarie : ora

18,15 — „Magazin sportiv*  (din 
cuprins : informații din ac
tualitatea competițională in
ternă și internațională. co
mentariul săptămînii. meda
lion — Radu Voina, un nou 
interviu în cadrul anchetei 
despre Clubul național de 
fotbal pentru juniori „Lucea
fărul*.  serial olimpic si fot
bal meridiane).

I ZTȚ lUl Sportul

(Vrmare din pag. 1) 
teazâ tot mai frecvent ideea— 
intensificării caracterului stres- 
sânt al pregătirii datorat creș
terii volumului și intensității 
efortului și sporirii bugetului- 
timp afectat pregătirii com
plexe, in detrimentul timpului 
liber oferit familiei sau destin
derii. Aparent, solicitări repe
tate in condiții de mare difi
cultate pot conduce la stări sau 
situații stressante. în realitate, 
putem afirma că la baza ideii 
sus-menționate se află o con
fuzie privind delimitarea no
țiunii de stress.

Prin stress înțelegem in ge
neral acele stări sau situații 
care, soHcitind individul peste 
capacitatea sa de adaptare, ii 
provoacă dezorganizarea in
ternă, ceea ce se manifestă 
printr-un comportament ne
adecvat, respectiv prin dimi
nuarea eficienței.

In acest sens, avem in ve
dere in primul rir.d SUPRASO
LICITAREA psihicului sau a 
organismului.

Acceptarea cu dificultaîe de 
către sportivi și chiar de către 
unii antrenori a creșterii pa
rametrilor pregătirii se dato
rează în realitate existenței u- 
nei „bariere psihologice" indi
viduale, a unei ștachete a pro
priilor posibilități, pe care spor
tivul și-o înalță în funcție de 
aspirațiile sale, de încrederea 
în propriile forțe și de recor
durile sau et31oanele existente 
Ia momentul respectiv. Des
prinderea de vechile „ca
noane’, restructurarea nivelu
lui aspirațiilor bazate pe CON
VINGEREA că plafonul auto- 
impus poate fi atins duc la 
salturi spectaculoase, așa cum 
au reușit gimnastele șl cano
toarele noastre. Fără convinge
rea că obiectivele sînt perfect 
realizabile prin propriile efor
turi, sportivul nu este capabil 
să-și pună in valoare poten
țialul psiho-fizic și să se pre-

gătească La nivelul cerințelor 
actuale, solicitante pînă in zona 
limitelor posibilului biologic 
uman.

Revenind la stările propriu- 
zise de stress, trebuie să ară
tăm câ ele se datoresc unor 
cauze precise care, printr-o di
rijare competentă a pregătirii 
și participării în competiție, 
pot fi relativ ușor combătute.

Stressul psihic apare și se 
manifestă numai cind sporti
vul anticipează faptul că nu 
va fi capabil să facă față eu 
succes situațiilor ivite în com-

STRESSUL PSIHIC, 
CARE POATE

petiție, deoarece acesta e ge
nerat NU de dezechilibrul din
tre solicitările obiective și po
sibilitățile reale, ci între soli
citările percepute subiectiv și 
posibilitățile pe care sportivul 
consideră că le are. Pericolul 
care ii amenință pe sportiv 
constă în lipsa unei lucide a- 
prederi a realității și a unei 
corecte autoevaluări, care poate 
duce sau la minimalizarea pro
priilor posibilități sau Ia sub
estimarea forțelor adversarului.

Starea de stress, ca urmare 
a anticipării cursului eveni
mentelor urmate de eșec, este 
cu atît mai intensă — cu efecte 
defavorabile — cu cit sportivul 
acordă o mai mare importanță 
consecințelor înfrîngerii. Ex
plicația re2idă în faptul că 
tensiunea psihică generată își , 
are sorgintea în relația spor
tivului cu ambianța, în apre
cierea socială a rezultatelor pe 
care le obține, în motivele ma
jore ale atitudinii sale, dintre 
care în primul rînd amintim 
PATRIOTISMUL. Este vorba 
îndeosebi de pierderea presti
giului, de neconfirmarea pro

priei valori, de insatisfacția 
neîndeplinirii misiunii încredin
țate. Un alt factor generator 
de stress este presiunea timpu
lui in raport cu termenul final, 
indiferent dacă este vorba de 
încheierea la timpul potrivit a 
pregătirilor pentru o impor
tantă competiție sau de răstur
narea scorului pînă la termi
narea unei partide. Se poate 
vorbi de o dinamică a ten
siunii in funcție de discrepanța - 
dintre punctul unde te afli cu 
rezolvarea sarcinii și nnde ar 
trebui să te afJL Și in acest

UN OBSTACOL 
FI DEPĂȘIT

caz factorul stressant determi
nant nu este apropierea de 
termen, cit teama de eșec. 
Presiunea grupului, a publicu
lui poate să intensifice stările 
de tensiune, solicitind perfor
manțe peste posibilitățile reale 
ale sportivului și trez.indu-i 
teama de eșec.

O categorie aparte de cauze 
ale stressului o constituie SUB- 
SOLICITAREA, care împiedică 
sportivul să-și manifeste plenar 
posibilitățile, să-și verifice și 
să-și exprime capacitatea, anu- 
lindu-i tendința de afirmare 
(sentimentul de inutilitate al 
rezervelor), natura conflictuală 
a sarcinii (sarcini ce sînt imr 
posibil de realizat, obligativi
tatea unor soluții simultane 
contradictorii etc.), ca și insu
ficiența informațiilor despre ac
tivitatea ulterioară (condiții de 
desfășurare a competiției, ad
versari, elemente-surpriză).

Reținînd că, în esență, 
stressul psihic este provocat de 
anticiparea eșecului in urma u- 
nei evaluări subiective ce im
plică propriile posibilități de 
rezolvare a situațiilor dificile,

concluzia generală care se im
pune de la sine este că posi
bilitatea majoră de preîntîmpi- 
nare sau de diminuare a sa 
este numai EXCEPȚIONALA 
PREGĂTIRE. CARE SÂ CON
FERE O ÎNALTA COMPE
TENȚA SPORTIVĂ in timpul 
întrecerilor.

Printre măsurile pe care le 
recomandăm in vederea com
baterii stressului amintim 5 
pregătirea teoretică a sportivi
lor și Înarmarea cu cunoștințe 
despre mecanismele psiho-fi- 
ziologice ale stressului și des
pre căile de preîntimpinare ; 
dezvoltarea capacității de anti
cipare a evenimentelor din 
competiție, pentru a nu fi sur
prins de situații neobișnuite ; 
înarmarea sportivului cu în
tregul arsenal de mijloace și 
procedee cu care să facă față 
cu succes oricăror situații, cu 
soluții dinainte pregătite pen
tru orice acțiune a adversaru
lui ; dezvoltarea la sportiv a 
capacității de a evalua obiec
tiv atit caracteristicile ambian
ței, cit și modificările rapor
tului de forțe dintre el și ad
versar ; pregătirea sportivului 
astfel ca in situații dificile, noi, 
surprinzătoare, orientarea per
sonală să nu fie îndreptată 
spre propriile trăiri (să nu se 
lase compleșit de eveniment și 
să intre în panică), ci, în mod 
lucid, deplin conștient, să 
treacă rațional la rezolvarea 
optimă și oportună a situației ; 
informarea sportivului cu cit 
mai multe date despre adver
sar ; să se lucreze la antrena
ment în condiții complexe, pe 
fond de mare oboseală — ca
racteristică finalurilor drama
tice —, pregătind sportivul să 
facă față eficient solicitărilor 
deosebite ; să se modeleze în 
antrenamente toate situațiile 
posibile preconizate de adver
sari și să se formeze la spor
tivi capacitatea de a rezolva 
SINGURI situațiile surpriză, 
fără a intra in panică.



©ȘTIRI ©
o BULGARIA — ROMANIA (juniori). Miercuri, 27 fe

bruarie, va avea loc la Sofia partida amicală interna
țională dintre primele selecționate de juniori ale Româ
niei și Bulgariei, care se pregătesc pentru preliminariile 
Turneului u.E.F.A. din acest an.

a MECANICA FINA — SLASH WROCLAW (R. P. 
POLONA). In încheierea turneului Întreprins în țara 
noastră, formația Slask Wroclaw, din prima ligă a cam
pionatului polonez, va juca astăzi, cu începere de la ora 
15.30,» cu divizionara B Mecanică fină, pe terenul aces
teia din șos. Gării Cățelu (tramvai 23, autobuze 65, 42 
barat și 122 rapid).
• ASTAZI, de la ora 15, pe Stadionul din str. dr. 

Staicovici, Progresul-Vulcan întâlnește pe Abatorul, iar 
mîlne de la ora 11, joacă în compania Viscozei.

• S-AU PUS IN VINZARE, la casele obișnuite, bile
tele de intrare la meciul Rapid — Metalul, din cadrul 
optimilor de finală ale „Cupei României", meci care se 
va disputa duminică pe Stadionul Republicii din Capitală.

PE COORDONATELE CALITĂȚII, 
ALE FAIR-PLAY-ULUi

CONDUCĂTORUL DE CLUB-0 VERIGĂ 
HOTĂRÎTOARE A PROCESULUI 

RE „PRODUCȚIE FOTBALISTICĂ"

(Urmare din pag. I) 

și îngrijorătoare apare și 
situația sancțiunilor dic
tate împotriva unor ju
cători. Astfel, conducă
torii de meciuri au ară
tat de 300 de ori carto
nașul galben și de 16 ori 
pe cel roșu numai în 
Divizia A. Jiul Petro
șani (22), Olimpia Satu 
Mare și Sportul stu
dențesc (21), C.S. Tirgo- 
viște, Gloria Buzău și 
S.C. Bacău (20) au acu
mulat, în toamna trecu
tă, cele mai multe car
tonașe !

Urmează acea fază a 
campionatului care va 
DECIDE atît ierarhia din 
fruntea clasamentelor — 
cu echipele care vor fi 
încununate cu lauri —, 
cit' și ordinea din sub
solul lor —. cu formațiile 
ce vor retrograda. Con
fruntările vor deveni, 
deci, mult mai acute, 
orice gol cîntăripd e- 
norm în balanța fiecărui 
succes, iar ■ fiecare suc
ces, sau insucces, va 
cîntări la fel de mult 
pentru soarta uneia sau 
alteia dintre formații. 
Iată de ce considerăm 
că trebuie luate toate 
măsurile de către clu
buri, asociații și secții 
pentru instaurarea unui 
climat propice pe tere
nuri și în tribune, că 
sînt necesare mari efor
turi în vederea desfășu
rării unui proces educa
țional complex, cu jucă
torii și cu suporterii a- 
cestora, tocmai în sco
pul eradicării abaterilor 
despre care am amintit.

Cu „optimile” Cuipei, 
de miine, marele corte
giu al fotbalului se pune 
din nou în mișcare. Să

DE LA F.R. FOTBAL
în turul campionatului 

Diviziei A, pe terenurile 
de fotbal ale mai multor 
echipe,» la meciurile in
terne și internaționale, 
s-au petrecut o serie de 
incidente și acte de vio
lență față de care Co
misia de disciplină a 
F.R.F., în conformitate 
cu prevederile regula
mentului de organizare 
al F. R. Fotbal, a apli
cat sancțiuni, care din 
păcate nu au determinat 
o îmbunătățire a clima
tului sportiv. Din acest 
motiv, biroul F.R.F. a 
aprobat modificarea art. 
185 litera C și art. 189 
din regulamentul de or
ganizare a activității fot
balistice după (cum ur
mează : • art. 185 litera 
C : „în. cazuri de inci
dente provocate de spec
tatori în timpul jocului 
sau după terminarea lui: 
— aruncarea în teren cu 
obiecte asupra jucători
lor echipelor ; — pătrun
derea publicului pe te
renul de joc ; — lovirea 
arbitrilor, jucătorilor, con
ducătorilor la ieșirea de 
pe teren, la pauză, la 
sfirșitul jocului sau în 
timpul părăsirii stadio
nului și a localității res
pective : secția de fot
bal (clubul) organizatoare 
va fi sancționată cu ri
dicarea dreptului de or
ganizare a jocurilor pe 
teren propriu de Ia trei 
etape pînă la un an, 
precum și cu plata pa
gubelor pricinuite echi
pei adverse sau instala

sperăm că va porni la 
drum fără... cortegiul 
lui de acte de indisci
plină. Iar dacă acestea 
vor continua să apară 
este ABSOLUT NECE
SAR CA TOȚI FACTO
RII IMPLICAȚI _ — fe
derația, cluburile — SĂ 
ACȚIONEZE CU IN
TRANSIGENȚA, SA LE 
SANCȚIONEZE PROMPT 
ȘI CU ASPRIME. ÎN 
SPIRITUL REGULA
MENTULUI. Numai in 
acest fel numărul lor se 
va diminua, iar întrece
rile se vor desfășura pe 
coordonatele CALITĂ
ȚII. ALE FAIR-PLAY- 
ULUI.

' *

•____________ _
cuprinzînd nu numai pe 
jucătorii și pe antrenorii 
lor. Au fost unele voci 
care, în sprijinul unei cit 
mai rapide și fericite re
zolvări a acestei spinoase 
probleme, înscrierea go
lului, au cerut ajutorul 
arbitrilor, precum și al 
publicului spectator. Pri
milor Ii s-a cerut o mai 
justă apreciere a duelu
rilor dintre atacanți și 
apărători (un ajutor, de
sigur, în spiritul jocului 
constructiv), celor aflați 
în tribună li s-a solicitat 
un plus de înțelegere fa
ță de cel care își asumă 
răspunderea șutului.

Fotbaliștii tineri demo
bilizează mai ușor cind 
sînt apostrofați pentru 
imprecizia șutului. Sâ-1 
încurajăm deci în încer
cările lor, să nu-i fluie
răm cind șutează la 2 
metri de poartă, oferin- 
du-le la reușită aplauze, 
acest necesar tonifiant 
psihic.

Oricit ar fi el o operă 
...individuală, GOLUL, în 
ultimă analiză, rămîne o 
contribuție colectivă. A- 
tit în teren, cit și in... 
afara lui. Așa cum s-a 
vrut rezolvat șt prin a- 
ceastă anchetă.

Gheorghe NICOLAESCU

Analizînd incidentele 
care au avut loc pe u- 
nele stadioane în turul 
campionatului și — luînd 
în considerație că orga
nele locale au acționat 
prompt, depistînd și tri- 
mițînd în fața instanței 
pe huliganii care au 
produs acte nesportive, 
conducerea Consiliului 
Național pentru Educa
ție Fizică și Sport și 
F.R.F. au hotărît sanc
ționarea echipelor Chi
mia Rm. Vilcea, Univer
sitatea Cluj-Napoca, O- 
limpia Satu Mare, C. S. 
Tîrgoviște, Steaua și 
F.C. Argeș cu avertis
ment scris și public. 
Totodată, se atrage a- 
tenția tuturor cluburilor 
și asociațiilor sportive 
să ia măsurile care se 
impun pentru a preveni 
orice fel de manifestări 
contrare eticii sportive, 
atît pe terenuri, cit și 
în afara lor, informind 
jucătorii și spectatorii 
că, începînd cu etapa a 
XX-a, sancțiunile vor fi 
aplicate potrivit artico
lului 185 litera c.

țiilor terenului, atunci 
cind acesta a fost închi
riat. Cei care comit ase
menea acte huliganice 
vor fi pasibili de trimi
tere în judecată, conform 
procedurii penale. în ca
zul aruncării unui sin
gur obiect și dacă or
ganizatorii jocului au 
identificat și predat pe 
făptuitori organelor pu
blice de ordine șî pre
zintă documente din 
care să rezulte că per
soana în cauză a fost a- 
mendată sau condamnată 
de organele în drept, 
sancțiunea clubului (aso
ciației) se poate reduce 
la minimum una etapă

Pentru toate cazurile 
se vor aplica amenzi 
pînă la 25 000 lei clubu
lui (asociației) vinovat(ă) 
de neluarea măsurilor 
necesare pentru .preveni
rea incidentelor de a- 
acestă natură. Art 189 : 
.Jucătorii care în timpul 
desfășurării campionatu
lui sînt sancționați de 
arbitri cu avertisment 
(cartonaș galben) la al 
doilea avertisment primit 
vor fi sancționați din o- 
ficiu cu una etapă sus
pendare și sancțiuni ad
ministrative, conform in
strucțiunilor F. R. Fot
bal ; la al IV-lea aver
tisment (cartonaș galben) 
primit, jucătorul va fi 
sancționat cu două etape 
suspendare ; la al VT-Iea, 
trei etape suspendare ; la 
al VHI-lea, cu patru e- 
țape suspendare”.

OMUL DE GOL, UN TALENT, DAR 
Șl UN PRODUS AL PREGĂTIRI!

TEMEINICE, DE ZI CU ZI
Așadar, cel puțin din- 

tr-un punct de vedere, și 
anume acela care a de
clanșat ancheta de față, 
„invitații" noștri au fost 
unanimi în a aprecia 
penuria oamenilor de gol. 
a înaintașilor de certă 
valoare, de care să știe 
de frică portarii. O ma
ladie, după cum remarca 
Andrei Radulescu, de mai 
largă răspîndire pe plan 
internațional, dar prea 
acută în fotbalul nostru 
ca să fie lăsată să se 
cronicizeze. Ne-au arătat 
cu prisosință aceasta par
tidele disputate în ultimii 
ani la toate eșaloanele 
de vîrstă, și de perfor
manță ale fotbalului nos
tru, meciurile echipelor- 
fanion, angajate, toamnă 
de toamnă, în competiții
le cu cele mai puternice 
teamuri europene, pre
cum și — ca un corolar
— jocurile formațiilor 
noastre reprezentative. 
Nu mai departe de săp- 
tămîna aceasta, echipa 
națională s-a înapoiat din 
turneul întreprins în A- 
merica de Sud și Italia 
cu un bilanț cit se poate 
de semnificativ : pe par
cursul a 10 meciuri, in- 
sumind 900 de minute de 
joc, au fost înscrise doar 
8 goluri, dintre care 4 de 
...mijlocași : Dinu (2) și 
Boloni (2). Și întrucit e- 
chipele în cauză nu vor 
ieși la lumină acuzîndla 
nesfîrșit barierele puse 
în calea înaintașilor lor, 
să lăsăm lamentările și 
să vedem ce este de tă
cut ? Ce trebuie între
prins — așa cum dealtfel 
s-a procedat în alte soc- 
cerer'cu care ne întrecem
— în scopul îmbunătăți
rii EFICACITĂȚII for
mațiilor noastre, a FI
NALIZĂRII acțiunilor o- 
fensive, în ultimă ana
liză ?

Ne-o . spun în cîteva 
idei precise, bine contu
rate, fruct al unei expe
riențe personale trăite, 
acolo, în teren, în șocu
rile aspre din fața por
ților, toți cei intervievați 
la rubrica noastră, foștii 
oameni de gol de renu
me. începînd cu Dobay, 
spaima portarilor în ur
mă cu patru decenii, și 
terminînd CU Dumitra- 
che, un virf de atac aflat 
încă în activitate, toți cei 
care au răspuns la an
cheta noastră propun e- 
chipelor să se RENUN
ȚE LA JOCUL EXAGE
RAT DEFENSIV care se 
practică cu precădere .în 
meciurile disputate în 
deplasare, folosind în a- 
cest scop „extreme false", 
„înaintași centrali falși". 
Antrenorul V. Mateianu 
lansează un apel la „rc- 
orientarea din punct de 
vedere concepțional a 
fotbalului nostru spre o- 
fensivă, subliniind că și 
copiii și juniorii trebuie 
crescuți în același spirit".

Cine trebuie să facă 
acest lucru esențial în jo
cul de fotbal ? Antreno
rii, firește, „obsedați, la 
ora actuală, într-un nu
măr prea mare de ideea 
de a nu pierde, de teo
ria sarcinilor duble", cum 
remarca Titus Ozon, pî
nă nu de mult un record
man printre golgeteri. 
Cum însă bine remarcă o 
bună parte dintre interlo
cutorii noștri, o simplă 
schimbare de mentalitate
— In sensul trecerii de 
la an ti-joc la fotbalul o- 
fensiv — nu rezolvă sin
gură problema. Pentru că
— observă Constantin, 
Ciosescu, Dridea, Ion Io- 
nescu — important este 
in cel fel de relații de 
colaborare îl așezi în e- 
chlpă pe principalul om 
de gol. Ion Ionescu, de e- 
xemplu, un fervent mi
litant al fotbalului total, 
merge mai departe și ve
de rezolvarea problemei 
golului nu numai de la 
înaintași, ci de la toți 
jucătorii de cîmp, care în 
dinamica jocului, a pos
turilor — în situația de 
posesie a mingii — pot 
ajunge la finalizare. Ast
fel stînd lucrurile, în 
condițiile în care golul 
implică la înscrierea lui 

o întreagă echipă, pre
gătirea tuturor compo- 
nenților ei trebuie să se 
facă în consecință : in 
colectiv, pentru însuși
rea schemelor specifice, a 
acelor faze premeditat, 
conștient pregătite, dar 
mai ales individual, la 
exersarea driblingului (de 
ce nu în anumite situa
ții ?), a șutului, pînă la 
PERFECȚIONARE. Cu 
fiecare jucător în parte 
și îndeosebi cu înaintașii. 
„Repetam de sute de ori 
lovitura la poartă cu an
trenorul meu, Gyussy 
Baratky", afirma Titus 
Ozon, arătind, în felul 
acesta, că și un mare ta
lent trebuie să munceas
că enorm la antrenamen
te.

Sigur, aria ideilor con
vergente la tema anche
tei este mult mai mare.

ANCHETELE NOASTRE 
PE TEME ACTUALE

DEZBATERILE S-AU ÎNCHEIAT, 
A SOSIT ORA FAPTELOR!

* ncheiem astăzi dezbaterile 
Ț lansate de rubrica noastră 

referitoare la două teme de 
actualitate din fotbalul românesc :
1) absența înaintașilor marcatori și
2) rolul conducătorilor de fotbal.

După cum a demonstrat-o grăitor 
și ultima probă la „dosarul 
ineficacității” atacanților noștri, 
meciul de sîmbătă, de la Neapole 
(nemaivorbind că în turneul de 
iarnă al echipei naționale, „U“-le 
reprezentativ a marcat în 10 me
ciuri 8 goluri, iar atacanții doar 
4), lipsa oamenilor de gol nu nu
mai că este actuală, dar este acut 
actuală. înaintașii noștri și-au cam 
pierdut prima trăsătură funcțională, 
prima capacitate care li se pretin
de lor, aceea de înscriere a goluri
lor. Marchează mijlocașii, mar
chează și fundașii, numai ei, îna
intașii, tocmai ei Înaintașii, mar
chează mai greu, mai rar, în orice 
caz nesatisfăcător în raport cu ce
rințele fotbalului modern. Or, azi 
este evident pentru oricine în lume 
că nu se poate concepe progresul 
fotbalului fără sporirea considera
bilă a capacității ofensive, implicit 
a capacității de a înscrie goluri 
prin toți jucătorii și în primul rînd 
prin înaintași. Nu se poate concepe 
fotbal modern — așa cum nu se 
putea concepe nici fotbalul dinainte 
— fără goluri. Nu marchezi goluri, 
nu... joci fotbal. Cert este — și ni
meni nu poate pune la îndoială a- 
cest adevăr —_ că fără goluri, fără 
capacitatea de a înscrie mai multe 
goluri, NU POȚI FI COMPETITIV

ÎN FOTBALUL INTERNAȚIONAL, 
NU CONTEZI în întrecerile mon
diale, europene. De aici, nevoia ur
gentă de a se trece la munca sus
ținută de-pregătire a oamenilor 
de gol, la o muncă continuă, în 
cadrul antrenamentelor cu toată e- 
chipa, dar și individualizat. Pregă
tirea oamenilor de gol trebuie să 
fie o DIRECȚIE ESENȚIAL^ a 
muncii din fotbalul nostru pentru 
că tocmai la acest capitol decisiv 
sîntem slabi.

A doua temă de dezbatere a ru
bricii noastre, rostul, rolul condu
cătorilor (de club, de asociații) din 
fotbalul nostru, a fost, într-un fel, 
fructul unui refren pe care-I auzi 
peste tot : nu avem conducători de 
fotbal și, mai ales, nu avem condu
cători de fotbal buni. în această 
privință, sîntem întru totul de acord 
cu opinia vicepreședintelui F.R.F. 
Ion Balaș, care spunea că „o fede
rație poate să fie foarte puternică, - 
poate să fie chiar genială — nu 
este cazul federației noastre —, 
dacă nu are conducători buni de 
club cu care să lucreze nu face 
mare lucru...".

Din opiniile specialiștilor expri
mate în această pagină, am reținut 
o soluție judicioasă, demnă de luat 
în seamă, o soluție cu mult temei : 
să se facă o selecție sau reseleeție 
a conducătorilor din fotbal pe două 
criterii esențiale — COMPETENȚA 
ȘI CINSTEA. Subscriem întrutotul 
la acest punct de vedere.

Marius POPESCU

Dezbaterea conducăto
rilor de club găzduită de 
rubrica noastră a (re)de- 
finit, prin opiniile su
biecților înșiși, marea 
importanță și responsabi
litate ale celor chemați 
să dirijeze viața unui club 
sau a unei secții de fot
bal. Sigur, dezbaterea s-a 
încheiat numai formal, 
pentru că ea va continua, 
cu siguranță, în „pro
cesul muncii", în plin 
sezon. Pornind de la ade
vărul elementar că nici 
în această direcție nu 
vom înregistra — în fot
bal — o unitate perfectă 
de vederi, nu trebuie să 
înțelegem că nu așteptăm 
o perfectă unitate de ac
țiune — competentă — 
a tuturor factorilor de 
conducere din fotbalul 
nostru.

Definitivînd rolul lor 
în mai multe feluri, ba- 

lansînd în jurul unor 
„puncte de gravitație" 
solide, toți part ici pan fii 
la dezbaterea ziarului 
nostru au subliniat (sau 
măcar au sugerat !) ne
cesitățile fundamentale 
ale acestei importante 
(pentru fotbal 1) profesii, 
de conducător de club. 
Ridicîndu-se competența 
și cinstea la rang de im
perativ categoric în a- 
cest domeniu, colaborarea 
cu toți factorii la nivelul 
metodelor curente de lu
cru, interlocutorii noștri 
au găsit tăria morală să 
arate și' carențele, mai 
vechi și mai noi, sem
nalate în acest domeniu. 
S-a vorbit aproape in 
fiecare interviu despre 
competența și responsa
bilitatea conducătorului 
de club, relevîndu-se îm
pliniri dar subliniindu-se 
și deficiențe în această 
direcție. Am înțeles că 
un conducător nu trebuie 
să fie responsabil și au
toritar prin funcție, cit 
mai ales prin relația cu 
antrenorii și jucătorii. 
Verigă importantă în pro
cesul de formare și dez
voltare a fotbalistului mo
dern, el, conducătorul de 
club, trebuie să afirme un 
„nu !“ categoric imixtiu

nii și goanei după rezul
tate imediate. Există în 
această idee o autocriti
că la obiect, dar, în pri
mul rînd, o soluție pen
tru viitor. Echilibrul în
tre activitatea actuală șl 
munca de perspectivă — 
relevată de Petre Libardi 
Si Ion Barbu — vizează 
întreaga paletă de res
ponsabilități a conducă
torului de club sau sec
ție.

Competența, pe care pre
ședintele clubului Steaua, 
Gheorghe Drăgănescu, o 
punea în fruntea atribu
telor unui conducător de 
club, nu poate fi înțelea
să decît în mod creator, 
activ, educativ, în func
ție de specificul fiecărui 
club și de obligațiile lui 
față de mersul înainte al 
fotbalului românesc. Com
petența... pasivă, imper
sonală, cu alte cuvinte..! 
incompetența nu poate fi 
decît o „pagubă pentru 
orice colectiv, subminin- 
du-1 permanent".

Funcția de conducere 
reclamă, in primul rînd o 
conștiință a muncii, pen
tru că, el conducătorul de 
club, _ este „directorul" 
acestei unități numită 
club sau secție de fotbal, 
și „ce s-ar face un di
rector dacă n-ar cunoaș
te procesul de producție", 
cum se întreba Gheorghe 
Urich ? Ar fi scos din 
funcție de mersul vieții! 
Ceea ce în cazul „direc
torilor" din fotbal se în- 
timplă ori prea rar, ori 
prea des. Și aceasta pen
tru că ATRIBUȚIILE 
CONDUCĂTORILOR DE 
FOTBAL ÎNCĂ NU SÎNT 
PRECIZATE, pentru că 
această ipostază e privi
tă parcă prea mult ca o 
treabă de -moment și nu 
ca o veritabilă profesie, 
care presupune studiu, 
rodaj, sprijin și control 
eficient.

Formarea unor perso
nalități marcante în di
recția conducerii clubu
rilor și asociațiilor pre
supune — cum spunea 
Gheorghe Bccheru, pre
ședintele lui F.C. Olt — 
pătrunderea și stăpînirea 
științei conducerii, „fără 
de care azi devine din 
ce în ce mai greu să te 
menții în fruntea unei 
colectivități cit de mici, 
fie și în fotbal". E ne
cesară, deci, o conduce
re științifică și în acest 
domeniu !

Mircea M. IONESCU



Internaționalele de tenis de masă ale R. F. Germania

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI A ÎNTRECUT
RMZfflÂTIVA POLONIEI CU 3-0

RUSSELSHEIM, 22 (prin te
lefon). în prima zi a campio
natelor internaționale de tenis 
de masă ale R.F. Germania, la 
care participă 21 de țări, s-au 
disputat partide din probele pe 
echipe, simplu, dublu masculin 
și dublu mixt.

Dintre sportivii români, primii 
au intrat în întrecere, în proba 
pe echipe, Șerban Doboși și 
Ștefan Moraru. Ei au fost eli
minați de formația secundă a 
R.F. Germania, cu 3—0 (Lieck
— Moraru 2—0, Lammers — 
Doboși 2—0 și Lieck, Wosik — 
Doboși, Moraru 2—0). Echipa 
feminină, favorită (locul 8 pe 
tabel), a învins reprezentativa 
Poloniei cu 3—0 (Eva Ferenczi
— Szatko 2—0, Liana Măcean— 
Urbanska 2—0 și Ferenczi, Mă
cean — Szatko, Urbanska 2—1). 
Seara tîrziu, româncele susțin 
meciul cu echipa R. P. Chine
ze I, prima favorită.

în prima partidă de simplu

masculin, Doboși a cedat greu 
în fața japonezului Maehara, cu 
1—3 (i3t —16, —18, —17). La 
dublu, Doboși cu Moraru, in 
meciul cu Hiiging, Plum (R.F. 

.Germania), după două seturi de 
mare luptă pierdute la 23 și 20, 
au cedat complet în cel de-al 
treilea, la 9 și, firește, au fost 
eliminați.

La dublu mixt, Eva Ferenczi 
cu Șt. Moraru au eliminat cu 
3—2 (—19, 17, —15, 17, 19) cu
plul Eberle, Borsos (R. F. Ger
mania), dar au pierdut în fața 
francezilor Bergeret, Secretin cu 
1—3 (—6, —18, 20, —15). Liana 
Mâcean și Ș. Doboși au obți
nut o frumoasă victorie în fața 
dublului francez Thiriet, Mar
tin, cu 3—1 (12, —13, 22, 14), 
după care au eliminat cuplul 
din Coreea de Sud (Shin Kyung 
Sook, Shin Dong Kyun) cu 3-0 
19, w.o.).

întrecerile se încheie dumini
că seara.

LA LAnt PLACID
AZILA ZBURĂTORII FARA ARIPI

lAcurueL

TURNEE DE TENIS
• In turneul internațional 

feminin de la Detroit, Virgi
nia Ruzici a învins cu 6—0,0—2 
pe americanca Lea Antonopo- 
lis. Alte rezultate : Andrea 
Jaeger — Sue Barker 6—4, 
5—2 ; Wendy Turnbull — Anne 
Smith 6—2, 6—2 ; Billie Jean 
King — Christine Jolissaint 
5—3, 6—2; Dianne Fromholtz — 
Betty Stove 7—5, 6—3 ; Kathy

Jordan — Regina Marsikova 
6—2, 6—2.

• Rezultate înregistrate In 
turneul masculin de la Salis
bury (Maryland) : Borg — 
Dibbs 6—3, 6—3 ; Connors — 
Năstase 6—-4, 6—4 ; Amritraj — 
Alexander 6—3, 6—i. Pină In 
prezent neinvinsi sînt Bjorn 
Borg și Vijay Amritraj

/OM SAB AU

LAKE PLACID, 22 (prin tele
fon). Se simte că „Olimpiada 
albă" se apropie de sfârșit... In 
fața blocurilor din satul olimpic 
apar tot mai multe grămezi de 
valize, panourile de afișare a re
zultatelor sînt tot mai golașe, iar 
populația stațiunii (care ajunsese 
zilele trecute de la 2700 la 58 000) 
scade pe zi ce trece spre cota 
inițială. Chiar și vremea începe 
să abandoneze Jocurile, încălzin- 
du-se și făcînd ca pe străzile în 
pantă șiroaie de apă să se în
drepte spre lacul Mirror, con
curând parcă imaginile televizate 
de la inundațiile din California...

în holul blocului G din ..O- 
limpic Village", colocatarii noș
tri, finlandezii, nu-și revin după 
marea decepție a înfrângerii com
patriotului lor Juha Mieto care a 
pierdut la o sutime (!) proba de 
schi 15 km și fac un calcul din 
care reiese că marele favorit al 
probei a ratat medalia de aur 
în fața suedezului Thomas VVass- 
berg pentru... 5.9 cm 1 Iată dar, 
că de la probele scurte, din înot 
și atletism, imperiul sutimilor de 
secundă se întinde acum pînă și 
peste pîrtiile de zăpadă ale 
schiului de fond, după ce trece 
autoritar peste jgheaburile 
gheață ale bobului și săniei.

Noi n-am simțit rigorile frac
țiunilor de secundă dar le-am 
simțit pe cele ale minutului final, 
din cauza căruia — din învingă- 

-torl la 2 goluri diferență — ho- 
cheiștii noștri s-au văzut în si
tuația să * 
jucătorii 
de aici 
dorinței . - ___
Placid care — cuceriți de atmos
fera Jocurilor Olimpice și dor
nici ca amintirea acestora să tui 
fie întinată — s-au adresat au
torităților statului New York 
cerând să se renunțe la ideea ca 
satul olimpic să fie transformai 
după J.O. în casă de reeducare...

Dar. pe măsură ce imensul om 
de zăpadă și gheață, din mijlo
cul satului olimpic, se curbează 
sub valul de aer cald, scad și 
beneficiile bussinesului cu căcluU-

împartă p-inctele 
norvegieni. Un 
se face astăzi 
cetățenilor din

de

cu 
rj-ar 

ecoul 
Lake

țele, fularele, brelocurile șl 
signele olimpice, ceea ce l-a 
terminat pe patronul unui 
gazin din Saranak Lake să 
cerce să atragă cumpărători 
fișînd în ușă o reducere 
10% dupâ fiecare medalie de aur 
cîștîgată de sportivii din S.U.A. 
S-ar putea însă ca el să fie sâm
bătă, singurul american care să 
nu zâmbească prea larg 
succesul patinatorului
Heiden, tînăr student în medicină 
din Wisconsin, care și-a propus 
să câștige 5 medalii de aur și să 
întreacă astfel .record ui “ patina
toarei sovietice Lidia Skoblikova, 
care, în 1964, la Innsbruck, a ur
cat de 4 ori pe treapta cea mai 
înaltă a podiumului de premiere 
olimpic. Pînă să se înregistreze 
acest record absolut (cursa de 
10 000 m, ultima din cele 5 probe 
ale competiției masculine, are loc 
sîmbătă) să-l notăm pe cel ega
lat de Irina Rodnina în patina
jul artistic, al celebrei norvegiene 
Sonja Henie (ulterior actriță le 
cinema) a '
16 ani, 
pică de 
Rodnina
Ulanov) _ ________________  ,
la 23 ani, în 1972, Ia Sapporo, a- 
poi la Innsbruck, cu Zaițev, ca 
șl acum la Lake Placid. Pe po
diumul de premiere ea și-a șters 
o lacrimă, pornită, probabil, nu 
numai din emoția momentului și 
din bucuria succesului (în care 
puțini mai credeau după lunga 
întrerupere din activitate a 
Irinei) ci și din gîndul că a fost 
ultima ei Olimpiadă. Poate că și 
pentru Ingemar Stenmark. lide
rul schiorilor alpini, aceasta este 
ultima Olimpiadă. Regretul des
părțirii sale este compensat din 
plin de strălucirea celor două 
medalii de aur. A doua cucerită 
In Iureșul dintre porțile slalomu
lui special.

în final, o mărturisire de ad
mirație pentru acești zburători

care cîștigase în 1928, la 
prima sa medalie olim- 
aur și apoi alte două.
(atunci în pereche cu 

câștiga medalia de aur,

,,SPORT“

DESPRE PROTEASA SI 2,30
Lectorul universitar loan 

Sabău, de la catedra de atle
tism a Institutului de Educa
ție Fizică și Sport, a fost la 
Sofia, zilele trecute, în cali
tate de conducător al dele
gației atleților români parti
cipant! la întrecerile tradițio
nalei competiții Internaționale 
dotată cu „Cupa F.LS.U.", a- 
flată acum la a Xl-a ediție. 
După cum se știe, la con
cursul desfășurat în sala Fes- 
tivalna din capitala Bulgariei 
(cea care în 1971 a găzduit șl 
întrecerile campionatelor eu
ropene) atleții români au avut 
o comportare bună, câștigînd 
4 probe șl stabilind mai mul
te recorduri naționale, dintre 
care unul, cel de 2,23 m la 
înălțime, al lui Adrian Pro
teasa, reprezintă recordul 
competiției.

„Atleții noștri au fost foar
te bine primiți de publicul 
spectator, bun cunoscător al 
acestui sport, care a făcut 
neîncăpătoare tribunele sălii 
Festivalna, o gazdă admira
bilă pentru concursuri de 
iarnă. în mod special cam
pionul nostru Adrian Protea
sa, care este ți un băiat sim
patic, s-a bucurat de multe ți 
călduroase aplauze, care l-au 
marcat fiecare sărituri? reuși
tă și i-au însoțit tentativele, 
din păcate neizbutite, la ulti
ma înălțime din concurs. 
Spectatorilor nu le-au scăpat 
cîteva amănunte... Astfel, la 
încălzire, în timp ce ceilalți 
concurenți și-au pus ștacheta 
la 2 m și la 2,05 m, au văzut 
că Proteasa a încercat direct 
la... 2,20 m ; apoi că, la pri
ma săritură, efectuată la 2,10 
m, pantoful piciorului de bă
taie i-a pleznit ! Cum nu

moi avea altul acolo, a fost 
nevoit să și-l repare, cum a 
putut, pentru ca să-și conti
nue întrecerea. A reușii, tn 
cele din urmă, un nou record 
cu 2,23 m, după care a încer
cat la 2,27 m, la tentativa a 
doua ștacheta căzind abia 
după ce el se ridicase de pe 
saltea. Spectatorii sofioți l-au 
aplaudat minute în șir. Mai 
mulți specialiști din diferite 
țări, prezenți la Sofia, s-au 
interesat îndeaproape de pre
gătirea campionului nostru, 
exprimîndu-și convingerea că 
sub bagheta unui tehnician 
reputat, cum este loan S6ter, 
antrenorul său, Proteasa ar 
putea obține anul acesta, în 
primăvară, un rezultat de 2,30 
m, iar în vară el ar avea 
șanse pentru un loc bun tn 
clasamentul olimpic al 
țimii, la Moscova.

La o săptămînă după 
cursul de la Sofia, l-am 
pe Adrian Proteasa în 
petiția

tndl-

con- 
văzut 

_____ com
petiția națională de la „23 
August". Și aici a început în
trecerea la 
a sărit la 
la 2,21 m 
cu succes, 
record, al 
tualul sezon de sală. Și din 
nou Proteasa a asaltat o înăl
țime mare, 2,28 m (premieră 
în țara noastră), și de data 
aceasta i-a lipsit foarte, foar
te puțin ca să fi reușit, ceea 
ce mă face să cred ți eu că, 
Intr-adevăr, un rezultat de 
2,30 m li este în puteri. Ar 
fi grozav să-l obțină sau să-l 
repete chiar pe stadionul de 
la Lujniki, la Olimpiadă... Eu 
unul cred în S6ter ca me
seriaș, după cum cred tn Pro
teasa ca performer..."

FIȘIER
PATINAJ ARTISTIC, proba «wkv- 

Imă (21 f-brucr e) : 1. Robin Co**
sim (Anglia) 199,48 p — campion o- 
limpic, 2. Jan Hoffmann (R. D. Ger
mană) 189.72 p. 3. Charlie Tkkner 
(S.U.A) 187,06 p. 4. David Santee
(S.U.A) 185,52 p, 5. Scott 
(S.U.A.) 181,78 p. 6. Igor
(U.R.S.S ) 177,40 p.

B1ATLON: ștafeta 4X7,5 
U.R.S.S. (Alikin, Tihonov, 
Aliabiev) 1.34:03,27 — campioană o- 
limpicâ, 2. R.D. Germană 1.34:56,99, 
3. R.F. Germania 1.37:30,26, 4. Nor
vegia 1.38:11,76, 5. Franța 1.38:23,69, 
6. Austria 1.38:32,02.

SCHI ------- “ ■ * " “
bați) : 
1:44,26 
Mahre 
Luethy ...
(Austria) 1:45,12; 5. 
reuther (R.F. Germania) 1:45,14 ; 6. 
Petar Popanghelov (Bulgaria) 1:45,40.

CLASAMENTUL PE MEDAUI
1. U.R.S.S. 9 aur — 5 argint — 5 

bronz; 2. R.D. Germană 7-7-6; X 
S.U.A. 4-3-2; 4. Austria 3-1-2; 5.
Suedia 3-0—0; 6. Norvegia 1—3—5 
etc.

Hamilton
Bobrin

km: 1
Barnațov,

ALPIN. Slalom special (băr-
1. Ingemar Stenmark (Suedia) 
- campion olimpic; 2. Phil 
(S.U.A.) 1:44.76; 3. Jacques
(Elveția) 1:45,06; 4. Hans Enn 

Christian Neu-

2,10 m, după care 
2,18 m, a renunțat 
(!) și a încercat, 
la 2,24 m — nou 
patrulea din ac-

BOB : ora 9,30, manșele 
I și H la bobul de 4.

PATINAJ ARTISTIC : 
ora 19,30, proba feminină, 
figuri libere.

PATINAJ VITEZA : ora 
9,30, cursa masculină de 
10 000 m.

SĂRITURI : ora 19,30. 
sărituri de la trambulina 
de 90 m.

SCHI ALPIN : ora 10. 
slalom special femei.

SCHI --------
cursa

FOND : ora 8,30, 
de 50 km.

MiINE
: ora 9,30, manșele
IV la bobul de 

Turneul
ora

— Finlanda, 
Suedia - 
__ de______
de a XIII-a ediții 
ora 17.

BOB
UI și

HOCHEI :
nai, locurile 1—4 
S.U.A. — ' 
14,30 :

Ceremonia 
a celei 
a J.O.,

4. 
fi
ll *.
ora 

U.R.S.S. 
închidere

fără aripi, săritorii cu schiurâle 
care după ce alunecă, cu 80 km 
pe oră, pe panta trambulinei se 
lansează în gol, planînd cu o 
impecabilă stăpînire de sine și a- 
terizea7ă a distanțe care adesea 
întrec lungimea unui teren de 
fotbal... Pentru o, eventuală, me
dalie de aur a curajului, luptă 
strânsă între ei și oamenii vite
zelor de nălucă, boberii și cobo
râtorii schiului alpin....

Radu URZICEANU
La Lake 

o delegație 
ganizare a 
va avea loc în anul 1934 la Sa
rajevo (Iugoslavia). Bora Ostojici, 
unul dintre membrii delegației, 
a declarat că programul de 

. construcții decurge conform pla
nului stabilit, principalele efor
turi fiind făcute în amoiajarea 
pîrtiilor de schi alpin, construirea 
unui al doilea patinoar artificial 
acoperit și a citorva hoteluri.

Zurich

Placid este prezentă șd 
a Comitetului de or- 
„ Olimpiadei albe" ce

FRUMOASE APRECIERI LA ADRESA 
ECHIPEI ROMÂNIEI Șl A LUI TUREANU

Reputatul comentator de ho
chei Jurg Casanova, redactor 
al ziarului „Sport- din Zu
rich, referindu-se, tntr-o inte
resantă notă intitulată „Schok*  
(Șoc) la felul în care s-au 
desfășurat primele jocuri ale 
turneului olimpic de hochei, 
apreciază că toți cei prezenți 
au fost neplăcut surprinși de 
nota de duritate imprimată 
partidelor. Pe scurt, ziaristul 
elvețian precizează că acum 
primordială a fost forța cor
porală, puterea cu care-ți lo
vești adversarul, capacitatea 
de a folosi calitățile fizice in 
mod decisiv în contactul cu 
adversarul. ...,,S-a demonstrat, 
de asemenea — menționează, 
în continuare, specialistul din 
Zurich —, că această veri
tabilă bătălie pe gheață n-a 
putut trimite în zone obscure 
arsenalul tehnic. Mai ales că 
în cele din urmă tehnica este 
condiția de bază pentru ri
dicarea ritmului în propria-țî

acțiune, fiind necesară in a- 
celași timp pentru a ține 
permanent sub supraveghere 
reacțiile adversarului, care 
se pregătește să intervină cu 
corpul. Succesul în finalizare 
este posibil numai cu o teh
nică desăvîrșită, pentru că 
altfel nu-ți mai rămîne nici 
spațiu și nici timp destul ca 
să controlezi pucul. Cele mai 
multe goluri au căzut fie din 
șuturi din încheietura mîinii. 
fie din scurte și rapide șu- 
turi-golf. Și dovada acestei 
teze o avem, iată, prin acest 
excepțional ‘ tehnician care 
este centrul român Tureanu, 
a cărui remarcabilă suită de 
trei goluri a adus scorul de 
la 2—4 la 5—4 pentru echipa 
sa, producând formației R. F. 
Germania cea mai amară în
frângere din ultimii trei ani !**.

Și, adăugăm noi, contribuind 
— ca mai mereu în ultimii 
ani — la afirmarea hocheiului 
nostru pe plan internațional.

NOI ÎNTRECERI ATLETICE TELEX • TELEX

PE TEREN ACOPERIT
NEW YORK, 22 (Agerpres). 

— Cu prilejul unui concurs in
ternațional de atletism pe te
ren acoperit, la Houston (Te
xas), americanca Mary Decker 
a cîștigat proba de o milă cu 
timpul de 4:17,55 (cea mai bună 
performanță mondială de sală). 
Bob Koffman a obținut vic
toria la pentatlon cu 4 272

puncte. In cursa feminină de 60 
yg pe primul loc s-a situat at
leta sovietică Tatiana Anisi
mova cu 7,76.

• Intr-un alt concurs de sală, 
desfășurat la Edmonton (Ca
nada), atleta Andrea Matay 
(Ungaria) a terminat învingă
toare în proba de săritură în 
înălțime cu 1,90 m.

• SPIRITUL OLIMPIC. SPIRITUL ÎN
TRECERII SPORTIVE. Schiorul finlandez 
Juha Mieto (31 ani), marele învins al pro
bei de 15 km la J.O.. a declarat după 
cursă: „Așa e sportul, Wassberg (suedezul 
are numai 24 de ani — na.) a cîștigat la 
15 km, dar eu sper să mă revanșez In 
proba de 50 kilometri". Veteranul finlandez 
a pierdut, după o alergare de 15 km, doar 
la un „vârf de schi", fapt nemaiîntâlnit în 
Istoria ..Olimpiadelor albe"... • MATURI
ZARE ...Acum patru ani, la Innsbruck, pe 
trambulina de acasă, de-i era familiară, 
austriacul Toni Innauer se clasa pe locul 
secund, ’ * " * ' ' '
în proba 
70 m din 
acum. Ia 
să obțină 
turizarea _ _________ ______
fotbaflului. Dacă pînă și zburătorii pe schi
uri depind de balonul rotund... • TAI BA
BYLONIA ȘI RANDY GARDNER, CAMPI
ONII MONDIALI en titre la proba de pa
tinaj artistic perechi, au ratat prilejul de 
a se confrunta pe teren propriu cu cele
brii lor adversari, sovieticii Irina Rodnina 
și Aleksandr Zaițev. La Lake Placid, Gard-

devenind cel mal tînăr medaliat 
de sărituri de la trambulina de 
istoria J.O. de lamă, pentru ca 

ediția *80.  în vtrstă de 21 de ani, 
primul loc. Se spune că la ma
lul a contribuit șl practicarea

ner s-a accidentat în timpul evoluției lor 
pe gheață, accident care i-a obligat pe 
patinatorii americani să se retragă din 
competiție. • ÎN FAMILIE, LA OLIMPIA
DA ALBA... După cum anunță agențiile 
Internationale de presă, la Lake Placid se 
află In concurs, în diverse discipline ale

sporturilor albe, mal multe familii. Astfel. 
In echipa de hochei pe gheață a Ceho
slovaciei Joacă trei frați : Anton, Marian 
și Peter Stastny ; în cea a U.R.S.S., frații 
Aleksandr și Vladimir Golikov, iar în for
mația R.F.G., Herman și Martin Hinter- 
stocker. Ca să nu mal amintim de cele
brele ..perechi4* Heiden (Eric șl Beth) și 
Wenzel (Andreas și Hanni). care. împre
ună, au obținut pînă acum nu mal puțin

ÎN „SEMAINE 
„Racing Club 

juniori.

de 8 medalH ! • CITIM 
SPORTIVE" din Geneva : 
Lausanne caut antrenor pentru 
Daci socotifi că fotbalul mai este Încă un 
joc, că maniera de joc este la fel de im
portantă ca rezultatul, că aveți multe idei 
$1 ceva diplome, cu plăcere vă vom cu
noaște. Adresați-vă la..." O, tu romantism, 
mal exiști In fotbal I • MAREA SPE
RANȚA a cancftajulul academic francez, 
tinărul de 21 de ani Cyrile Seguin, a dis
părut tn condiții tragice, tn urma unei 
neașteptate furtuni la Jannlna (Grecia) unde 
lotul francez efectua un stagiu de pregă
tire preolimplcă • DUPĂ MAI BINE DE 
UN SFERT DE VEAC, celebrul ciclist Lou
isan Bobet a observat, cu ocazia mutării 
tntr-o nouă locuință, că medalia ce i-a 
fost atribuită tn 1954, după victoria la 
C.M. de la Solingen (R.F.G.), era cea care 
trebuia să-1 fie remisă ocupantului locului 
secund. Astfel, într-o scrisoare adresată 
președintelui U.C.I.. A. Rodoni, Bobet so
licită o reparație morală după mal mult 
de un sfert de veac. Gustul victoriei a 
rămas nealterat de timp.

Paul SLAVESCU

AUTO • Cursa de „500 mile" 
de la Daytona Beach a fost câști
gată de americanul Buddy Baker 
pe „Oldsmobile". După 14 sec. a 
sosit Bobby Allison („Mercury*).

BASCHET • în „Cupa campio
nilor europeni" (masculin). Real 
Madrid a învins cu 95—93 (49—49) 
echipa Bosna Sarajevo (Iugo
slavia), deținătoarea trofeului. In 
urma acestui succes, madrilenii 
s-au calificat pentru finala com
petiției. • In cealaltă semifinală, 
la Belgrad, echipa olandeză Den 
Bosch a învins cu 83—77 (54—S3) 
pe Partizan Belgrad.

CICUSM • Tradiționala cursă 
ciclistă internațională Nisa — 
Alassio, disputată pe un traseu 
de 145 km, a fost cîștîgată de 
italianul Francesco Moser în 4 h 
05:15. După 1 minut 
cezul Sibille, talonat 
mânui Braun.

LUPTE • Turneul 
de libere organizat la Havana a 
fost cîștigat de reprezentativa Cu
bei — 43 p, înaintea echipelor.
S.U.A. — 39 p, U.R.S.S. — 35 p. 
Canadei — 29 p, Mexicului — 20 
p și Bulgariei — 18 p. Iată învin

gătorii în ordinea categori
ilor : Heaver (S.U.A.), Sabinov 
(U.R.S.S.), “ ‘ -------------
Jarsukov 
(S.U.A.), 
berman
(Canada), . _ . .
Morgan (Cuba).

NATAȚIE • Tradiționalul ma
raton nautic desfășurat pe distan
ța Santa Fe — Coronda (cursul 
fluviului Parana) a revenit îno
tătorului argentinian Claudio Plit 
— 45 km în 5 h 59:45. Pe locu
rile următoare s-au clasat Villegas 
(Mexic) și Shazly (R. A. Egipt).
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