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Prestigiosul colectiv de oa
meni ai muncii de la între
prinderea mecanică Mirșa. uni
tate etalon a județului Sibiu, 
a raportat la 13 decembrie 
deplinirea sarcinilor de plan 
întregul an. Bilanțul la zi 
activității constructorilor 
mașini mai cuprinde, pe lingă 
îndeplinirea sarcinilor pe pri
mii 4 ani ai cincinalului, depă
șirea cu 4 la sută a planului 
la producția fizică și cu 23 
sută a sarcinilor anuale 
export.

Harnicii constructori de

oa-

O amplă acțiune de selecție întreprinsă

in toate județele țării

IN CANOTAJ, „VINT AJUTĂTOR"»

MUNCA, PASIUNEA, SERIOZITATEA
După J.O. de la Los Angeles 

s-a alcătuit un clasament cu 
aportul sporturilor Ia străluci
torul bilanț olimpic românesc. 
Pe primul loc s-a aflat cano
tajul: opt echipaje — opl me
dalii. ȘASE DE AUR ȘI DOUA 
DE ARGINT 1 Asta 
Juniorii au strălucit 
trecută, la C.M. de 
ping, din Suedia: o 
aur, una de argint 
bronz. Recoltă bogată, 
răsplătită 1

Acum ramerii și 
și-au reluat activitatea, 

dintre ultimele

la seniori, 
și ei vara 
la J onk6- 

medalie de 
și una de

muncă

in- 
pe 
ai 
de

la 
la

----------------- — la
Mirșa și-au făcut o adevărată 
obișnuință din a se întrece 
nu numai in realizarea sarci
nilor de producție, ci și pe te
renul de sport. Astfel, sub egi
da marii competiții 
naționale „Daciada*.
sportivă „Carpați* Mirșa a or
ganizat numeroase Întreceri la

sportive 
asociația

care participanți au fost 
menii muncii din secțiile și 
sectoarele de producție, tine
retul din căminele întreprinde
rii și elevii de la Liceul in
dustrial, unde învață viitorii 
meseriași ai întreprinderii. Una 
dintre multele întreceri a fost 
„Cupa Carpați* la minifotbal. 
incheiată recent Finala si-au 
disputat-o secțiile de producție 
210 și — 
primei 
rile 3 
610 și 
echipe 
rii. Așa după cum ne-a infor
mat secretarul asociației spor
tive, Mircea Simulenciu, la 16 
decembrie au început întrece
rile de handbal și tenis de ma
să dotate CU „CUPA 30 DE
CEMBRIE*. La handbal s-au 
înscria 12 echipe, iar la tenis 
de masă 40 de participanți.

730, victoria 
echipe cu 
și 4 s-au
640. Au 
împărțite

revenind
2—0. Pe locu- 
situat seeții'e 

luat parte 12 
in două se

De asemenea, iubitorii spor
turilor hibernale se pregătesc 
pentru cea de a II-a ediție a 
„Cupei Carpați* la schi și să- 
niuș. programată 1a Păltiniș, 
in prima parte a lunii ianua
rie 1985.

Iată, deci, că pe Ungă acti
vitatea de performantă — aso
ciația „Carpați* are echipe in 
prima divizie Ia handbal (m). 
judo și haltere, iar Ia fotbal in

Ilie IONESCU coresp.

(Continuare h* peg 2-J)

vîslasil
In 

„pauza* dintre ultimele două 
sezoane, Elena Horvat a deve
nit Florea. Valeria Răcită șl 
Marioara Popescu au devenit 
studente la I.E.FJS.. antrenorul 
emerit Gheorghe Gheorghiu a 
devenit pensionar, vremea — ca 
și apa — nu stă pe Ioc 1 Pe 
loc stau doar balizele cele bi
ne ancorate în inima lacului, 
geamandurile 
pornesc de la 
românești de 
marele culoar 
riozitățiL

in lumea aspră dintre ma
luri. seriozitatea se logodește 
cu apa cea nestatornică, iar

nevăzute care 
pontoanele Scolii 
canotaj, formînd 
al muncii si se-

deprinderea de a munci se i»> 
vață înainte de a urca In 
barcă. Sanda Toma, Valeria 
Răcită, Adriana Chelariu gi 
celelalte medaliate olimpice au 
cunoscut intii asprimea acestui 
sport, apoi au făcut cunoștință 
cu ramele și 
în București, 
de tinere 
70 000, și in 
vată testelor 
țiaseră bine -

Anul acesta s-a făcut din 
nou selecție. Au plecat antre
norii in toate județele târli, aa 
căutat, au bătut sate și orașe, 
iar din aproape 100 000 de ti
neri șl tinere au invitat,
recenta selecție din 
170. A fos* o săptămînă
mari eforturi. Pe poarta tot
mal strimtă a 
intră anevoios. ._ __
lecționabill erau munteni — oa
meni oblșnuîțl mal mult 
bradul, decit cu stuful — flă
căi șl fete mlndre de prin păr
țile Vrancei (Coslică Marin, 
din comuna Garoafa), ori de pe

Vasil e TOFAN

vîslele. Veniseră 
Împreună cu 10 

selecționate din 
săptămîna rezer- 
rîndurile sa sub

tle tot..

ta
Capitală.

de

performantei se 
Parte din se-

(Continuare tn pa®. 2-3)

CU

ZI DE ZI, SA NE ANTRENAM TRUPUL SI CREIERUL
De vorbă cu acad. MCOLAE TEODORESCU

Cunoscuțîi antrenori Gica promit. împreuna cu colegii lor,
frumoase afirmări ale reprezentanților celui mal tinăr centru al înotului nos
tru. Asemenea acelora obținute de ei în colectivul bă i mă rea n. in care prin
tre ..speranțe’ se află Andrea Szigyarto. Stela Pura, Simona Spaia, Ramona 
Terjanschi, fotografiate de lorgu BĂNICA in bazinul pitețtean. la o recentă 

competiție, împreună cu P. Deac, primul lor antrenor

— Tovarășe academician, 
prestigiul dumneavoastră de 
matematician- este internațio
nali înainte de a vă aborda in 
probleme de sport, vă rog 
să-mi Îngăduiți o intre bare: 
ați fost un „copil minune" in 
domeniul eare v-a consacrat 7

— în școala primară—
— Adică, dacă avem in ve

dere anul nașterii dumnevoas- 
tră, menționat in Micul dic
ționar de personalități ale ști
inței, prin 1915—1919...

— „.mă jucam și cu artime- 
tica. Eram doar copil. In cursul 
inferior, cum ar fi azi clasele 
V—VIII, am fost, insă. pot 
spune, chiar foarte slab la 
matematici. Schimbindu-se apoi 
profesorul de matematici s-au 
schimbat și lucrurile. Astfel, 
in vreme ce profesorul de gim
nastică Boian. ne bătea peste 
picioare, ca să nu mai jucăm 
fotbal, zicind că ne anchflo-

APA NU SE LINIȘTEȘTE NICIODATĂ iN BAZINUL PTTEȘTEAN.
Intrat rapid, practic imediat 

după inaugurare, in 
competițional 
stituindu-l chiar • 
internaționali —

circuitul 
debutul can

in trec ere 
Complexul 

olimpic de notație din Pitești 
are „viața" sa ți dincolo de 
animația specifici manifestări
lor sportive. In această splen
didă bază a sportului româ
nesc, ce-ți impresionează prin 
elegantă și funcționalitate oas
peții din țari și, in egală mă
sură, pe cei de peste hotare, 
se desfășoară cotidian o acti
vitate din plin, poate mai pu
țin spectaculoasă decit atmos
fera de concurs, dar cu efecte 
cu adevărat remarcabile. Pen
tru că modernul edificiu, unde 
se simte mina și grija gospo
darului (șeful complexului —

ing. Adrian Nicolescu). a de
venit iuta tm loc mult căutat 
de locuitorii frumosului muni
cipiu argeșean. Mai cu seamă

de cei mai tineri 
biția pitețtenilor 
treaga populație 
deprindă tainele 
apă. Clteva mii 
si trecut prin centrul de 
țlere, cei mai dotați 
aceștia constituind acum grupe
le de performanți ale C.S.M. 
sau CS.Ș. Iar acțiunea conti
nui. Non-stop...

Sigur, in cel mai tinăr cen-

dintre ei, am- 
fiind ca 
țcolară 

plutirii 
de copii

in
să 
pe 
au 

ini- 
dintre

tru al notației românești a 
fost nevoie, mai intii, de o 
deosebită muncă organizatori
ci.
S-au 
sint 
bitri 
tia la înot, chiar daci aparent 
lucrurile se prezintă puțin alt
fel). S-au făcut iardși curruri. 
cu mai bine de 70 de absol
venți, in fruntea proaspătului 
colegiu județean aflindu-se 
Mihail Naum Teodorescu, 
meni altul decit tinărul ți 
de inspiratul arhitect al 
moașei construcții.

Și nu in ultimul rind.

Nu existau instructori 
organizat cursuri și acum 

aproape 50. Nu erau ar- 
(sint foarte necesari aceț-

zează, profesorul de matematici 
Focșa ne Îndemna (ă ne abo
năm la o anumită revistă de ma
tematice zicând că ne prinde 
bine. L-am ascultat Prima pro
blemă pe care am rezolvat-o 
mi-a redeschis, miraculos, pof
ta pentru matematici, fără să 
mă îndepărteze insă de terenul 
de sport aflat pe vremea a- 
ceea, cam pe unde este azi 
Teatrul Național. Veneam sea
ra acasă cu picioarele zdrelite, 
de la fotbal, mi le pansam și 
mă apuca miezul nopții rezol- 
vind probleme de matematici. 
Acel profesor de matematici, 
deloc fioros, cum erau consi
derați pînă nu demult dascălii 
din această disciplină, ci. dim
potrivă, cuceritor prin „mate
ria sa*, ne-a ajutat pe noi. 
cei de la Liceul „Spiru Haret*. 
să transformăm „Val-vîrtej“-ul 
nostru dintr-un 
anchilozat într-o echipă de fot
bal redutabilă, care să-i tină 
piept și chiar să o Întreacă pe 
cea a Sportului studențesc.

— Un naiv v-ar întreba : 
vreți să demonstrați că dacă 
n-ați fi rezolvat probleme de 
matematici n-ați fi fost in stare 
să rezolvați și probleme de 
fotbal 7

— M-am referit la a expe
riență personală. Șl anume, 
după orele de învățătură, mă 
relaxam fădnd sport, iar du-

..unsprezece'

pă orele de sport mă relaxam... 
invățind.

— Și care ar fi. mai pe în
țelesul tuturor, mecanismul a- 
cestei relaxări 7

— Deși era împotriva fotba
lului, profesorul Boian ne ce
rea să facem in fiecare dimi
neață gimnastică de înviorare, 
explicîndu-ne, atît din punct 
de vedere mecanic, cit și fizio
logic, care este efectul acestor 
exerciții asupra organismului 
nostru: ele activează circulația 
sîngelui, în vederea 
creierului dimineața, 
forturile necesare în 1 
lei. Copiii nu prea 
acest efect fiind la

i hrânirii 
pentru e- 
timoul zi- 
inteleeeau 
vîrsfa a-

Horia CRlSTEA

(Continuare l« pag 2-3)

FESTIVALUL PIONIERESC DE JUDO
ni- 

atit 
fru-

au

Geo R A ETCH

(Continuări In pag 2-3)

0 REUȘITA A SPORTULUI DE MASA
9

• întrecerile au lost dominate de bucurcștcnl
(Amănunte in pag. 2—3)

ÎN PLINĂ 

VACANȚĂ 

DE IARNĂ!...
Bucuriile vacanței, ale celei 

de lamă, ca acum, sînt multiple, 
de la simple hîrjoane cu zăpadă, 
la animate alergări (ca în ima
ginea de față pe care fotorepor
terul nostru I. Bănică a sur
prins-o zilele acestea pe una din 
aleile Parcului tineretului din 
Capitală), inițiere în schi și pa
tinaj — pentru mulți copii și ti
neri chiar perfecționare — sau 
concursuri de săniuțe. Toate, o- 
ferind bucuria mișcării în aer li
ber, se Identifică cu nevoia de 
destindere, de recreere.



Desfășurat sub genericul „Daciadei'' CU UN CAMPION NU
FESTIVALUL PIONIERESC DE JUDO

0 REUȘITA A SPORTULUI DE MASA
• Actuala ediție a fost dominata de reprezentanții Bucureștiului

36 kg: Silviu Putu (Bucureștl-3); 
33 kg — Lucian Preda (Satu 
Mare) ; 56 kg — Marian Gheorghe 
(București-3): 40 kg — Claudiu 
Moldovan (Cluj-Napoca); 45 kg 
— Silviu Țicu (Rm. Sărat): 52 kg 
— Ionel Veselln (Slatina); +52 
kg — Cătălin Puiu (Bucureștl-3). 
CLASAMENT: 1. Municipiul
București 2S p, 3. Cluj-Napoca 
13,5 p. 3. Bacău 13,5 p. CLA
SAMENT la ambele categorii re
prezentanți al Caselor pionierilor 
și șoimilor patriei: L M. Bucu
rești. 3. Timiș. 3. Argeș. CLA
SAMENT. reprezentanții cluburi
lor sportive Pionierul: L Bacău, 
3. Bihor, 3. CluJ-Napoca.

CLASAMENTUL GENERAL al 
Festivalului: 1. Municipiul Bucu
rești, 3. Bacău, 3. Buzău.

Tuturor laureaților precum și 
concurenților care au urcat pe 
podium le-au fost oferite fru
moase premii de către C.N.O.P. 
și C.N.E.F.S., prin federația de 
specialitate.

„Dintre toate «ele 5 ediții de 
pină acum, aceasta a fost de 
departe cea mai reușită, pe 
planul popularizării și al mo
dului cum a fost organizată. 
Felcităm călduros, in special 
pe gazdele noastre T5

Acestea au fost cuvintele eu 
care prof. Anton Murariu, se
cretarul responsabil al Fede
rației române de Judo, a ținut 
să sublinieze reușita ediției a 
V-a a Festivalului pionieresc 
de judo de la Tirgoviște, una 
din principalele eompetitii re
publicane adresate copiilor și 
programată sub genericul „Da- 
ciadei", în această vacanță de 
iarnă. Reușită insemnind aproa
pe 400 de concurent! din mu
nicipiul București ți din 27 de 
județe ale țării. Reușită In
semnind, de asemenea, mini
judoka excelent pregătiți in 
foarte multe cazuri, copii care 
merg cu avînt, eu multă am
biție ți cutezanță pe urmele 
celor care — ca și ei — și-au 
Început zborul spre culmile 
performanței tot prin interme
diul acestui Festival, cazul ac
tualilor judoka ajunși la con-

sacrare, Mihai Cioc — prove
nit de la Turnu Măgurele, 
Ștefan Nagy — din Cluj-Napo
ca și Silviu Lazăr — din Bis- 
trița-Năsăud.

Actuala ediție a ecos in re
lief mai ales talentul ți ex
celenta pregătire a micilor 
sportivi din Bacău (copii II) ți 
București (copii I), care au 
dominat Întrecerile pe catego
rii de greutate, ultimii fiind... 
primii și In clasamentul ge
neral. Mențiuni ți pentru re
prezentanții centrelor de judo 
din alte orașe: Năsăud, Ora
dea, Pitești și Rm. Sărat (co
pil II). Satu Mare, Cluj-Na- 
poca, Tirgoviște, Rm. Sărat și 
Slatina (copii I).

câștigătorii ediției 1384 a Fes
tivalului, COPII TI, categ. 26.5 
kg — Radu Zaharescu (Bucu
rești, sect. 3); 29 kg — Cristian 
J lideri (Bacău); 32,5 kg — Alex. 
Prisăcariu (Bacău); 35 kg — Mi
hai Debrețin (Oradea); 40 kg — 
Bogdan Tănase (Pitești); 45 kg 
— Șerban Tom» (București, sect. 
3); +45 kg — Ovidiu Lăzârescu 
(Rm. Sărat). CLASAMENT: 1.
Bacău 27,5 p, 2. București-3 24 
p, 3. Argeș 17 p; COPII L categ.

ACTUALITATEA LA HOCHEI
REZULTATE DIN DIVIZIA „A* 

(LOCURILE 5-8)

Pe patinoarul artificial din 
Ploiești s-a desfășurat cel de-al 
doilea turneu al Diviziei „A“ de 
hochei, locurile 5—8, cu parti
ciparea formației locale Petro
lul și a echipelor Sportul stu
dențesc Construcții București, 
Electromureș Tîrgu Mureș și 
Tirnava Odorhei. Partidele au 
fost, în general, mai echilibra
te decît de obicei și mai spec
taculoase, făcînd o bună pro
pagandă pentru această atrac
tivă disciplină de iarnă printre 
numeroșii spectatori ploieș- 
teni. Iată rezultatele înregistra
te: Petrolul cu Sportul studen
țesc 7-4 (1—2, 4—2, 2—0), cu 
Tirnava 3—10 (1—3, 0—5, 2—2), 
cu Electromureș 3—10 (1—4,
1— 5, 1—1); Electromureș cu 
Tirnava 7—8 (0—2, 4—3, 3—3), 
cu Sportul -studențesc 11—4 
(4—0, 4—2, 3—2); Sportul stu
dențesc cu Tirnava 7—4 (3—2,
2— 1, 2—1). Jucătorii remarcați 
de-a lungul turneului: Serțea 
și Grodman (Petrolul), Ban și 
Boier (Tirnava), Teodosiu (E- 
lectromureș), Jinga (Sportul 
studențesc).

CLASAMENT: L TIRNAVA 
Odorhei io p, 2, Electromu
reș (golaveraj în întâlnirea di
rectă cu Sportul studențesc 
+6) 6 p, 3. Sportul sutdențesc 
Construcții București <—6) 8 p, 
4. Petrolul Ploiești 2 p.

L TĂNĂSESCU — coresb 
CONCURSURILE 

REPUBLICANE ALE 
JUNIORILOR MICI

• Grupa întîi valorică, fa 
care au participat echipele

cluburilor sportive școlare din 
Galați, Gheorgheni, Miercurea 
Ciuc și Triumf București, și-au 
disputat partidele pe patinoa
rul artificial din Gheorgheni. 
Iată rezultatele înregistrate : 
C.S.Ș. 2 Galați cu CkS.Ș. Gheor
gheni 6—4, cu C.S.Ș. Miercu
rea Ciuc 6—1, cu Triumf 22—2; 
CJS.Ș. Gheorgheni cu CJS.Ș. 
Miercurea Ciuc 7—1, eu Triumf 
17—1; C.S.Ș. Miercurea Ciuc 
cu Triumf 11—3. Clasament : 
1. C.S.Ș. 2 GALAȚI 6 p, 2. 
C.S.Ș. Gheorgheni 4 p, 3. CJS.Ș. 
Miercurea Ciuc 2 p, 4. C.S.Ș. 
Triumf București 0 p.

• Grupa a doua valorică s-a
reunit Ia Sfîntu Gheorghe in 
componența: CJS.Ș. Sfintu
Gheorghe, Pionierul Brașov, 
C.S.Ș. Odorhei șl CJS.Ș. Tîrgu 
Secuiesc. Rezultatele înregis
trate au fost următoarele : 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe cu Pio
nierul 7—0, cu C.S.Ș. Odorhei 
14—2, cu C.S.Ș. Tg. Secuiesc 
9—0; Pionierul eu CJS.Ș. O- 
dorhei 7—3, cu C.S.Ș. Tg. Se
cuiesc 10—5; CJS.Ș, Odorhei cu I 
C. S. Tîrgu Secuiesc 7—1, i 
Clasament: 1. CJS.Ș. SFÎNTU 
GHEORGHE 6 p, 2. Pionierul 
Brașov 4 p, 3. C.S.Ș. Odorheiu 
Secuiesc 2 p, 4. C.S.Ș, Tîrgu 
Secuiesc 0 p.

• „Turneul Prietenia" se va 
desfășura între 28 decembrie și 
3 ianuarie, în localitatea polo
neză Janow-Tichi. Lotul de 18 
ani al României va avea drept 
parteneri de Întrecere formații 
deosebit de valoroase: U.R.S.S., 
R.D. Germană, Cehoslovacia, 
R.P.D. Coreeană, Polonia, Bul
garia și Ungaria.

BASCHET, după sa de ani de activi
tate ca Jucători (bineînțeles; cu multi ani 
in urmă) șl ea arbitri, clujenii Vasile 
Chioreanu șl Iosif Szabo s-au retras din 
activitatea oficială, el eontinuînd totuși sâ 
contribuie la dezvoltarea baschetului prin 
muncă obștească In cadrul Comisiei jude
țene. Retragerea celor doi a fost marcată 
cu prilejul Balcaniadei feminine, printr-o 
festivitate emoționantă, © INDISCIPLINA 
SANCȚIONATĂ. Ca urmare a atitudinii 
Ireverențioase avută la aflrșitul meciului 
Dinamo — Steaua, disputat Ia Oradea, So
rin Ardelean (Steaua) a fost suspendat 
pe șase etape, fiind — totodată — îndepăr
tat (temporar) din lotul reprezentativ. Pro
babil că absența respectivului se va resimți 
în evoluția echipei române la Balcaniada 
de la Atena,dar sîntem convinși că sanc
țiunea primită de Ardelean va constitui un 
sever avertisment pentru alți jucători obiș- 
nuițl ca mal întîi să se manifeste și apoi 
să... gîndească 1

ÎNOT. SERIA FOARTE BUNELOR rezul
tate Înregistrate la „Cupa de iarnă- de la 
Sibiu nu trebuie să facă uitate unele con
statări mal puțin favorabile. Astfel, dacă 
rezultatele bălmărenllor au fost din nou 
la Înălțime (peste <0 de recorduri î), bine 
prezentîndu-se șl reprezentanții centrelor 
Ploiești țd Brăila, reșîțenil nu prea au, de 
această dată, motive de mlndrle. Nici alții 
nu au realizat ceva deosebit. Cazul înotă
torilor de la Steaua, chiar al celor de la 
Dinamo. Iar în ce privește activitatea des

PRIMĂVARĂ ÎN BOXUL
Dintre sporturile care se 

practică Ia Galați, boxul rămî- 
ne „Nr. 1" din punct de ve
rier al popularității. O gală pu- 
gilistică aici, In orașul de pe 
malul Dunării, are nu numai 
spectatori numeroși, ci și at
mosfera aceea specifică unei 
asistențe competente, care a 
văzut „la lucru" sdevărati ar
tiști ai scrimei cu pumnii. Să 
fii boxer la Galati este ceva ! 
Dar să fii boxer în adevăratul 
înțeles al cuvintului ! Oamenii 
sânt pretențioși. Știu să dis
tingă valoarea de nonvaloare. 
Și, sinceri să fim, acești „oa
meni pretențioși", care sint iu
bitorii sportului cu mănuși din 
Galați, nu prea mai sint ss- 
tisfăcuți de pugiliștii urbei. 
Tradiția pugilistică aici este 
frumoasă și ei vor. Justificat, 
prezentul și mai și... „Adică, 
cum 7 — a spus cineva într-o 
ședință a comisiei județene de 
box. Facem oțel și vapoare de 
se duc in toată lumea și nu 
mai găsim noi alți băieți ca

ÎN CINSTEA ZILEI DE 30 DECEMBRIE
0 COMPETIJIE Cil 21 8E ECHIPE I

La Buzău, în sala „Dacia", 
s-au desfășurat timp de două 
săptămini frumoasele întreceri 
de handbal dotate cu „Cupa 30 
Decembrie". La ediția din a- 
cest an, care s-a bucurat de 
un deosebit succes, au partici
pat 22 de echipe (feminine și 
masculine) din toate cele 13 
licee ale municipiului. Iată 
formațiile învingătoare: liceul 
nr. 6 C.F.R. (m) și liceul 
nr. 4-I.S.P.S. (f) la „onoare",
liceul B. P. Hașdeu (m-ț-f) la 
„promoție". (C. Căpățină, 
coresp).

„TROFEUL IAȘULUI“
Cea de a XU->a ediție * „Tro- 

Leului Lașului" la handbal pentru 
echipe feminine. întrecerea ex
celent organizată de C.J.E.F.S. 
Iași £-a bucurat de un frumos 
succes. Ia care și-au adus con
tribuția divizionarefle „A“ TERO5I 
Iași, Textila Dorobanțul Ploiești. 
Confecția București, Mureșul Tg. 
Mureș (seria I), Hidrotehnica 
Constanța, A.E.M. Timișoara, lo
tul reprezentativ de junioare și

o selecționată a județului Galați 
(ser»a a n-a). In finală, TEROM- 
Hidrotehnica 19—19, locul trei 
revenind selecționatei de juni
oare. care a întrecut cu 24—23 
pe Mureșul Tg. Mureț. (Al. Nour 
— cores jKHMlent).

FRUNTAȘI IN PRODUCȚIE
(Urmare din pag. 1)

Divizia „B“, precum și secții 
bune la volei, atletism, box și 
rugby — sportul de masă nu
mără mulți pasionați la diver
se discipline: șah, tenis de ma
să, volei, popice, cros, fotbal, 
sporturi pe zăpadă și drume
ții. Aceasta din urmă, cu o 
bogată agendă, cuprinde in 
cercul turistic, „Veniți cu noi!’1, 
mulți iubitori de natură si fru- 
mos. Totodată, „Ștafeta munți
lor" și „Ștafeta crestei Făgă
rașului" reunesc săptămină de 
săptămină numeroși oameni ai 
muncii din întreprindere în 
excursii montane la Nsgoiu. 
cabanele Preajba, Bărcaciu, 
Poiana Neamțului, Suru și al
tele.

Ciobotaru, Cejan, Năstac, To
ne, Amăzăroaie, Tîrilă și eiți 
vor mai fi fosi, ba șl mai 
buni decît el 7 Că, vorba ce
ea, „materie primă" avem cită 
vrei: sînt pline școlile de co
pii"...

Desigur, nu spunea omul o 
noutate. Știu că „în tineri este 
speranța" și antrenorii gălățeni 
— O. Tabără, D. Bute (de la 
B.C. Galați), N. Dobre (Oțe
lul), O. Amăzăroaie (Dunărea) 
etc. Dar de la a ști la a face 
este cale lungă. Cei mal multi 
dintre antrenorii gălățeni sint 
tineri și... grăbiți. Vor rezul-' 
tate „imediate" și lucrează cu 
ce au, sperind să scoată cam
pioni din sportivi cărora nici 
lor nu le mai arde de așa ce
va. Și cu un Doniță, singurul 
campion gălățean „6n titre", 
nu se face... prmăvară. „Mulți 
dintre noi — ne spunea antre-; 
norul emerit Petre Mihai — ți 
mă relei îndeosebi la antreno
rii tineri, vor să se afirme ra
pid și, dacă se poate, fără prea 
mare bătaie de cap. Or, așa 
ceva nu se poate. Ca peste tot, 
și aici, la box, este nevoie de 
muncă. Dar muncă, nu glumă ! 
Mai este nevoie de pasiune și- 
nu in ultimul rind, de price
pere. Ehe Boxerii nu se fac 
bătind din palme. Trebuie sâ-l 
cauți, să-i descoperi, să umbli 
prin școli, să vorbești și chiar 
să te împrietenești cu profe
sorii de educație fizică. Să 
convingi copiii să vină Ia box, 
în condițiile... concurenței fot
balului, handbalului, baschetu
lui și a celorlalte sporturi... A- 
poi să-i convingi și pe părinți—

Ehe ! Și asta-i treabă grea I 
E muncă, nu glumă ! Sint an
trenori care nu lucrează decît
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MUNCA, PASIUNEA, SERIO
(Urmare din pag. I)

Șus, in Păltiniș, urcă sibienii, dar către sfirșitiil ■săptămînii, la 
întrecerile de schi organizate in cadrul „Daciadei", vin în această 
frumoasă stațiune montană sportivi din toată {ara. în fotografie, 

un grup de schiori participanți la „Cupa U.T.C.".
Foto : V. CÎRDEI-Sibiu

fășurată la C.S.M: Cluj-Napoca, C.S.Ș. A- 
rad, CJS.Ș. Timișoara sau C.S.Ș. Galați e- 
xlstă serioase motive de îngrijorare. Cum 
șl cit muncesc antrenorii acestor cluburi 
(șl ai altora) ? — aceasta e Întrebarea...

SĂRITURI IN APA. A TRECUT oarecum 
neobservată frumoasa performanță a echi
pei CJS.Ș. Liceul industrial nr. 37 București 
care, la Sîbiu, a cucerit „Cupa federației*. 
Facem cuvenita subliniere, menționînd în 
plus că secția respectivă este una dintre 
cele mal noi din țara noastră, ceea ce — 
firește — ridică valoarea rezultatului elevi
lor antrenorilor Constantin Totan și Ga- 
▼rîlă Rogge.

TIR. LA RECENTELE întreceri de tir 
ta sală din cadru! „Cupei 35 Decembrie" do 
Ia poligonul Dlnamo din Capitală, am a- 
slstat șl la tin concurs inedit, cel al... an
trenorilor, la care au participat 20 de teh
nicieni fruntași ai tirului nostru. Ei au 
tras 2 X 10 alice la pușcă și pistol cu aer 
comprimat, pe primele locuri claslndu-se 
Petre Șandor (Dinamo) 167 p, Maria Haba 
(C.S.U. Brașov) 166 p șl Gheorghe Ispas 
(Dlnamo) 162 p. Credem că nu este lipsit 
de interes să amintim cu această ocazie cl- 
teva date din bogatul palmares al antreno
rului dlnamovtst Petre Șandor. Bl a lost 
primul campion european la pușcă cu aer 
comprimat (1869 — In Cehoslovacia), a cu
cerit, timp de aproape trei decenii, 40 de 
titluri de campion național la probele de 
pușcă (majoritatea la calibru mare, uetia

peste zece ani a fost imbatabil), iar recor
dul lui la 40 i picioare (calibru redus) — 
382 p, din anul 1972 — mai stă șl azi In 
picioare.

VOLEI. TOATE PARTIDELE turneului al 
doilea al Diviziei „A“ — masculin (locu
rile 1—6), s-au desfășurat într-o notă de 
sportivitate perfectă, fiind conduse corect 
de către un valoros sextet de arbitri (pa
tru internaționali și doi republicani) © DI
NAMO a cîștigat totul, Universitatea C.F.R. 
Craiova a... pierdut totul ! © CEL MAI
scurt meci (40 de minute) a fost cel din
tre Steaua șl Elcond Dinamo Zalău, în care 
sălăjenli n-au obținut decît 10 puncte (!) 
pe parcursul celor trei seturi © INCREDI
BIL... dar adevărat ! în partida cu studen- 
țH craloveni, echipa din Zalău, deși con
dusă în seturile doi și trei cu 14—6 și, res
pectiv, 9—2, a reușit să refacă, prlntr-o 
mobilizare exemplară (avîndu-1 la timonă 
pe Tutovan și Miscășan), punctele necesare 
câștigării acestor seturi și partidei, In aplau
zele spectatorilor ® AȘCHIA nu sare de
parte... Horațiu Ferariu, un tînăr talentat, 
de perspectivă, care a contribuit cu mare 
randament la cele trei victorii ale echipei 
sale, Tractorul, este fiul juristului Gheor
ghe Ferariu, maestru emerit al sportului, 
fost component al echipei naționale de vo
lei (campioană europeană in 1963), astăzi 
arbitru internațional și antrenor la Trac
torul II, in divizia de tineret • CU PRI
LEJUL turneului de la Brașov, într-una 
din pauzele meciului Dlnamo — Steaua a 
fost organizată o mică festivitate care a 
marcat ieșirea la pensie a lui Alexandru 
Taus, directorul Sălii sporturilor din Bra
șov. De remarcat că Alexandru Taus are 
Ia activ 34 de ani de activitate profesio
nală șl obștească pe tărîm sportiv, printre 
altele remarcindu-se ca președinte al Co
misie! județene de volei șl. de asemenea, 
ea arbitru divizionar „A".

Domele cele repezi (Camelia 
Chiție, o fată cu mîini de aur, 
tricoteză acum la Cooperativa 
meșteșugărească din Vatra Doi
nei). Antrenorii — foștii cano
tori invățați cu munca și serio
zitatea — au cerut viitorilor 
rameri și vîslași muncă și se
riozitate. Se vede că „bătrinii 
lupi de apă dulce" al canota
jului nostim nu prea au avut 
fisuri în exigența, in munca 
Mr. Trei ture de stadion au 
fost trei ture de stadion, se-

lectionabilii 
lucrul serios

Acum, spe 
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ZI DE ZI, SĂ NE W9
(Urmare din pag. 1)

bundenței de energie. Personal, 
nii-am dat seama că, după cî- 
teva asemenea exerciții Înain
te de a pleca Ia școală, supor
tam ușor orele care nu-mi e- 
rau plăcute, ba chiar eram 
dispus să primesc orice fel de 
cunoștințe fără să obosesc. 
Asta a fost atunci, cînd încă 
opera dictonul ,pnens Sana in 
corpore sano", in viața noas
tră actuală, în civilizația ac
tuală, omul este solicitat din 
mult mai multe direcții decât 
înainte. Ti este necesar să poa
tă raționa logic, să poată lua 
o decizie, și anume pe cea mai 
bună. Or, matematica este cea 
mai bună gimnastică a minții, 
ne ajută să ne orientăm și să 
luăm decizii potrivit circum
stanțelor, parametrilor, In ori
ce dotapniu. Deci și în cel al 
educației fizice și sportului, 
unde se cere, de asemenea, ca

îff BAZINUL
(Urmare din pag. D

trebuit formate birouri de 
secții, in care să fie atrași 
autentici iubitori ți sprijinitori 
ai sportului. La C.S.M., spre 
pildă, s-au apropiat eu pasiu
ne de inot oameni cu munci de 
răspundere intr-un domeniu 
sau altul: inginerii Mihai 
Georgescu, Ion Moșoianu, Cor- 
neliu Slăvoiu, Marian Fulga, 
economiștii George Varabiescu 
ți Georgeta Duminică, jude
cătorul Marius Pristavu. Aceș
tia, și încă alM, organele cu 
atribuții, sînt alături de tehni
cieni. De foarte cunoscuții an
trenori Gica șt Petre Deac, 
care vor sd-și folosească pri
ceperea și experiența cîștigată 
(mai ales) la Baia Mare. De
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Laureații anului 1984

Moraru: „IMPORTANT ESTE

SĂ CÎȘTIGĂM MECIUL CU ANGLIA!"
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...Locul 5 in ancheta noastră, 
pentru prima oară In „top“-ul 
celor cinci pentru Dumitru 
Moraru. O premieră absolută, 
oarecum tardivă, la 2S de ani, 
pentru talentatul portar al 
echipei campioane. Cele 29 de 
selecții in echipa națională, 
palmaresul impresionant din 
ultimul an al echipei dinamo- 
viste (campionat, cupă, temi fi
nalistă a Cupei campionilor 
europeni), toate acestea îl 
anunțau pe Moraru In lupta 
pentru cei mai buni fotbaliști 
ai anului ’84.

— Ce zici de acest loc 5, 
Dumitru Moraru ?

— E o premieră pe care o 
așteptam, ea să fiu sincer. 
Anul bun pe care l-am avut 
cu echipa mea de club, meciu
rile cu Minsk, Liverpool și 
Bordeaux în special, cred că 
m-au prezentat la „cota“ mea 
adevărată. Chiar dacă nu am 
cîștigat cu Liverpool și Bor
deaux, eu, ca portar, zic c 
mi-am făcut datoria.

— Au zis-o ți alții..)
— Alții m-au sunat, cînd a 

apărut ancheta, ți mi-au zis : 
„Mitică, ai ieșit pe locul 5, 
dar meritai mai mult, bătrîne !“. 
...De, eu ce să zic 7 Eu nu pot 
gîndi ca un suporter, eu sint 
in afara discuției. Despre alții 
îmi pot permite o opinie, des
pre mine, însă, nu...

— Să vorbim o clipă și des
pre... alții. Ce ai tpune ?

— Cred că Ștefănescu merita 
un loc mai sus de „bronzul“ 
pe care l-au scos antrenorii, 
conducătorii de club șl cro
nicarii ziarului, „Sportul"...

— Cronicarii „Sportului“ l-au 
scos anul trecut pe Ștefănescu 
pe primul loc, anul acesta pe 
Hani, și numai ei te-au văzut 
in primii cinci.

— Mi s-a părut în votul cro
nicarilor o nevoie de perfor
manță, un simbol pentru viitor, 
în finalul acestui an nu prea 
fructuos pentru fotbalul nos
tru. Pentru că, gindindu-mă la 
Hagi, el nu are decît „argu
mentul campionatului", ceea 
ce-i prea puțin. Să-1 așteptăm 
la anul și pe plan internațional. 
Cred că acest onorant loc II

îl va ambiționa mult pe acest 
foarte dotat „spiriduț" al Spor
tului studențesc.

— Ce zici despre Lung 1
— Mă bucur și pltag in ace

lași timp...
— Adică ? I
— Mă bucur pentru că riva

lul meu a fost ales „Nr. 1" al 
anului. Mă bucur pentru eă 
și un portar este răsplătit cu 
medalia de aur, mai ales că, 
după părerea mea, Lung merita 
acest lucru anul trecut.

— Și plingi...
— Ei, om sint și eu...' Ori

cum, această premieră din ca
riera mea, acest loc 5, mă 
anunță un viitor candidat pen
tru podiumul lui *85. Moral, 
am și luat startul...'

— N-ai zis nimic despre to
cul 4, colegul de echipă Rodnic.

— Pentru mine, Mircea Red- 
nic a fost in primii trei al 
anului.

— Numai ci ^Buro *M"_'
— Sigur că ratarea aceea eu 

spaniolii a dntărit mult In 
judecarea Iul Rednic. Dar, 
dacă el, fundaș, nu rata, poate 
că acum era „fotbalistul nr. 
1*. Oricum, e un alt candidat 
pentru „tricoul galben" al anu
lui viitor.

— Asta înseamnă et Di
namo...

— Dinamo e In „plasa* Ste
lei, ceea ce nu-1 chiar rău. 
Uneori, parcă, psihic, chiar e 
mai bine să-ți urmărești adver
sarul, să-ți simtă el respirația 
în ceafă. Dinamo deține totuși 
un record tonic, neînvinsă in 
17 etape de campionat, record 
pe care vom încerca să-l men
ținem in retur, să repetăm, 
intr-un fel, acea performanță 
a Perugiei, de acum 4—5 ani. 
cind a terminat campionatul 
neînvinsă. Spun, Intr-un fel, 
pentru că, spre deosebire de 
Perugia, Dinamo și-a propus 
din nou cîștigarea titlului șt a 
Cupei, și reintrarea in „marele 
circuit european", ca in primă
vara aceasta.

— Aminteai de lupta pentru 
titlu...

— Știu ce vă interesează. Ei 
bine, după mine, numai Steaua

ne poate detrona din loja de 
campioni. Craiova a ieșit din 
cursă, iar Sportul studențesc nu 
cred că e o echipă de cursă 
lungă.

— Pentru ca Moraru și Red
ate id ridice ștacheta in 
„top'-ul anului viitor, e nevo
ie ți de performanțe la nive
lul naționalei...

— Important este să dștigăm 
meciul cu Anglia, la Bucu
rești. Nici celelalte jocuri nu-s 
ușoare, din moment ce, iată, 
Albania a învins cu > 2—0 pe 
Belgia, dar jocul cu Anglia e 
o bătălie in primul rând psi
hologică pentru destinele gru
pei a 3-a a preliminariilor 
mondiale. O dispută care tre
buie neapărat ciștigată de not

— Ce întrebare ți-ai dori, tn 
final de interviu ?

— Știu și eu 7 !._ Să zicem, 
cum voi apăra In meciul cu... 
Anglia ?

— Și dacă te-aț întreba „cum 
vei apăra la Guadalajara 
ce-ai răspunde ?

— Cine nu și-ar dori o ase
menea întrebare ? ! Eu, In duel 
cu valorosul Lung și toți cei
lalți selecționabili trebuie să 
dăm răspunsul la întrebarea 
cu... Guadalajara.

— Mult succes fie și tuturor 
fotbaliștilor tricolori !

Mircea M. IONE5CU
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direct, car cu siguranță — în 
ponderea importantă a culturii 
matematice, care este foarte n- 
tilă oricărui sportiv. Nemaivor- 
bind de împrejurarea in care 
sportivul vrea să se documen
teze asupra diferitelor aspecte 
ale sportului, cînd citește mo
nografii de specialitate, puțind 
să-și dea seama care snt li
mitele posibilităților lui, cum 
le poate optimiza. Și aici, de
sigur, matematica joacă un rol 
foarte important. Din presa 
sportivă, ca și din emisiunile 
RTV, am reținut numele mul
tor campioni care sint profe
sori de educație fizică, deci cu 
o cultură universitară. In cul
tura lor intrind și chimia, și 
fizica, și biologia, discipline 
care antrenează și ele mate
matica. Ei ar recunoaște ori
când cit de mult le-a folosit 
pregătirea multidiscipllnară. Da
că în sport ar fi numai cul
tura mecanică (liniile de forță 
și liniile de rezistență de care 
s-a ocupat in trecut savantul 
Rainer), gimnastica, mai ales 
cea a Nadiei Comăneci și e 
colegelor de echipă, a succe
soarelor sale, parcă ar fi si
tuată in afara legilor gravita
ției. Este adevărat că, In acest 
caz, nu se fac calcule in mod 
conștient în momentele acelea. 
Calcularea momentelor succesi
ve ale efortului este făcută de 
o minte antrenată să gîndească 
logic și rapid, să selecționeze.

— Cînd ar trebui să fie în
cepute aceste antrenamente ale 
mintii ?

— Matematica servește ori
cărui sportiv, mai ales dacă o 
abordează de mic, adică atunci 
cind Începe și sportul. Ea are 
calitatea de a fi accesibilă de 
la cea mai fragedă vlrstă, 
chiar sub forme intuitive, de 
joacă, la grădiniță. Copilul își 
dezvoltă mintea o dată cu tru
pul. Și poate să o facă foarte 
bine cu ajutorul matematicii. 
De Ia 11 ani intervine rațio

namentul deductiv, care conti
nuă încă 3—4 ani. Copilul iși 
dă seama dacă are aptitudini 
sportive și ce fel de aptitu
dini, pentru care disciplină 
sportivă anume. Vreau insă să 
precizez că nu pledez in exclu
sivitate pentru matematică. Ea 
singură nu poate să aibă efi
cacitate maximă. Trebuie ac
ționat interdisciplinar, in care 
matematica să ajute la mode
lare, de pildă. Cu alte cuvinte, 
consider matematica indispen
sabilă oricărui sportiv, formă
rii sale, dar nu orice matema- 
tică, ci una stabilită In colabo
rarea dintre profesorul de edu
cație fizică și cel de matema
tici.

— In această privință s-au 
făcut deja pași. Insă mal mult 
ca urmare a unor Initiative 
personale—

— Știu acest lucru, dar aș 
avea o propunere menită să 
ducă la o fundamentare a 
acestei concepții. Așa cum la 
Liceul de muzică, de pildă, 
s-au cerut anumite capitole 
care nu se făceau — vibrații 
și teoria grupurilor (Mihai 
Brediceanu este doctor in ma
tematici), ar fi bine ea și la 
sport să fie incluse, să zic, 
probleme de echilibru, de sta
tistică matematică, la început 
sub formă elementară, pentru 
cîștigarea opiniei, plăcerii de a 
învăța. In calitatea mea de 
președinte al Societății române 
de matematică, aș propune să 
se organizeze o consfătuire, 
unde să punem pe masă ce 
știm, fără pretenții, să găsim 
un teren de joc, care să an
treneze deopotrivă pe flztotogi, 
medici, antrenori, sportivi, ac
tiviști. Un exemplu» o revistă 
de matematică din Noua Ze- 
elandă a tratat intr-un articol 
jocul de rugby, explicând prin
tre altele de ce anumite ono
ruri nu sint posibile. Simbioza 
dintre sport șl ftilnță, in ge
neral, și matematică, in spe
cial, este fructuoasă |1 agrea
bilă. fiind o premisă a dezvol
tării normale * UnăruM. Ea

te ferește de anumite alune
cări, de a deveni maniac, de 
a lua obiceiuri urâte. Mă mi
ră cind aud de excese la spor
tivi. Toate excesele înseamnă 
scădere de capacitate. Această 
simbioză ar determina o coti
tură in optica actuală, adică de 
la opinia microbiștilor despi e 
echipă și opinia echipei despre 
microbiști, la opinia matemati
cii despre echipă și opinia e- 
chipei despre matematică. In 
acest caz ar fi evitate o sene
de ratări, de nereușite, s-ar 
Întări conexiunea sufletească 
In sinul colectivului angajat In 
luptă pe terenul sportiv, și nu 
de puține ori pe cel interna
țional pentru apărarea presti
giului țării.

— In timpul convorbirii noas
tre ați stat mai mult in pi- 
eioare. Vi feriți de poziția se
dentară ? Scaunul este • cu
cerire a civilizației nmane, 
nu 7

— îmi place să stau in picioa
re, să merg foarte mult pe jos 
și repede. Din punct de vedere 
stafistico-matematic, ml-am dat 
seama că acest lucru Îmi este 
foarte folositor.

LOTO a REVELIONULUI
ilonuorte ®8fc

INDICAȚII METODICE ORIENTATIVE
PRIVIND PERIOADA DE TRANZIȚIE

Șl PREGĂTITOARE (II)
1. In prima etapă • perioadei 

pregătitoare antrenamentele vor 
Începe de te 45—M minute șl 
vor crește treptat, atinglnd la 
sflrșitui acestei etape o durată 
de i»o—200 minute, care se vor 
putea realiza In 2—9 lecții zil
nice. Intensitatea va fi subordo
nată volumului și nu va depăși 
■a «flrșitul acestei etape 50—00 la 
sută.

1 In i doua etapă a perioadei 
pregătitoare volumul Începe să 
scadă treptat (de la 150—200 mi
nute, la 90—120 minute), iar in
tensitatea crește, curba volumului 
Șl Intensității fiind Indicat să se 
Întretaie eu 9—I săptămlni Îna
inte de primul joc oficial.

9. Țlnlnd seama de importanța 
perioadei pregătitoare de Iarnă, 
de solicitările mari la care vor ti 
supuși jucătorii, este necesară o 
ștrlnsă șl permanentă colaborare 
Intre antrenor șl medicul spor
tiv, in vederea dozării judicioase 
a efortului. In acest sens, săp- 
tămtnal este necesar un examen 
medico-sportlv axat pe verifica
rea stării de sănătate șl a gra
dului de antrenament. De aseme
nea, sint indispensabile observa- 
tuie medico-pedagogice executate 
in timpul antrenamentelor de 
Dază pentru fiecare ciclu săntă- mtaal.

4. Jocurile de verificare vor În
cepe tn mod gradat, cu adversari 
din ce In ce mal tari, Iar orga
nizarea unul turneu care să nu 
depășească 8—10 zile se poate 
tace ta perioada 10—17 februarie, 
perioadă optimă pentru aceste turnee.

•• Antrenorii echipelor divizio
nare vor acorda o atenție deo
sebită jucătorilor tineri șl a ce- 
}°J’ ’jfscePtibi11 de selecționare ta 
loturile „A", olimpic sau de ti
neret, precum și a celor nomina
lizați, prin întocmirea unor pro
grame suplimentare de pregătire 
după o prealabilă discuție cu ju- 
^^ resPecFvt Perioada de 
tranziție. Jucătorilor din loturile 
divizionare 11 se va alcătui un 
program Individualizat de activi
tate, acasă și la stadion, menit 

Ia creS>-erea capa
cității de e.ort, tademînărli teh- 

posibi!ităților de manevrare 
tehnico-tactică. In colaborare eu 
medicul, se va avea ta vedere șl 
tonificarea organismului tinerilor jucători.

•■Antrenorii, în colaborare cu 
medicii de club, vor întocmi în 
timp util planificarea întregii pe
rioade de pregătire. El vor pre
vedea (și efectua) o tematică de 
lecții teoretice care să cuprindă: 
probleme de politică curentă a 
partidului și statului nostru ; or
ganizarea jocului echipei în atac 
51 apărare (pe ansamblu, pe com
partimente. pe jucători) ; trăsă
turile esențiale ale jocului ; pro
bleme de regulament și arbitraj ; 
probleme de igienă, medlcUe etc.

7. Medicii cluburilor divizionare 
sînț obligați ca în perioada pre
gătitoare să realizeze următoa
rele activități : proba Astrand, o- 
Dllgatoriu la începutul și sfîrșitul 
perioadei pregătitoare ; testul 
Huffier, la cinci zile de activi
tate ; greutatea zilnică a jucăto
rilor ; sondaje metodlco-pedago- 
Flce la antrenamente șl jocurile 
școală : participarea zilnică la 
recuperare, prin supravegherea 
strictă a refacerii șl recuperării 
indicate de Comisia medicală a 
F.R.F., ca și a circuitului pe 
care-1 poate realiza în plus, la

clubul respectiv ; folosirea sus
ținătoarelor de efort.

8. Colegiul central al antrenori
lor atrage atenția antrenorilor di
vizionari eă adaptarea superioară 
a fotbaliștilor la toți factorii jo
cului (fizic, tehnic, emotional 
etc.) se realizează numai atunci 
cînd se folosesc în antrenamente 
excitanțl optimi, exprimați prin- 
tr-un anumit volum, intensita
te și grad de complexitate a e- 
fortul ui.

Pentru obținerea unor modifi
cări funcționale utile și dura
bile este necesar ca excitanții op
timi să acționeze un timp sufi
cient pentru repetarea lor în în
treaga perioadă pregătitoare, pen
tru ca apoi, în perioada compe- 
tițională, să se modifice în con
formitate cu noul nivel calitativ 
atins, în care intensitatea trebuie 
să reprezinte principalul element 
de progresie al efortului, dezide
rat ce se poate rezolva prin re
petarea unor acțiuni de joc cu 
viteză din ce în ce mai ridicată.

8. Federația de fotbal, cu spri
jinul C.J.E.F.S. și al Colegiului 
central al antrenorilor, va orga
niza centralizat, pe cinci centre 
pentru Divizia ,,AM — în perioada 
4—10 februarie, și 11—17 februarie 
pentru echipele din divizia „B* 
o testare obligatorie a tuturor 
jucătorilor, testare care se va 
efectua pe baza următoarelor 
probe :

1. 3 X 1 600 în 6 minute cu o 
pauză de 3 minute între serii, 
sau minimum 3200 m în 12 mi
nute (testul Cooper) la alegere ;

3. 3 X 20 flotări ;
3. 3 X 25 sărituri peste o șta

chetă ridicată la 60 cm.
Trecerea normelor de control 

se va face sub directa organizare 
a C.J.E.F.S. șl F.R.F., după ur
mătorul program :

Luni 4 februarie, Ia București : 
Dlnamo, Steaua, Sportul studen
țesc, Rapid.

Marți 5 februarie, Ia Pitești : 
F.C. Argeș, F.C. Olt, Universita
tea Craiova, Chimia Rm. VÎIcea, 
F.C.M. Brașov.

Miercuri 6 februarie, la Bacăuî 
Sport Club Bacău, Politehnica 
Iași, Gloria Buzău.

Joi 7 februarie, Ia Hunedoara t 
F.C. Corvinul, Jiul Petroșani.

Vineri 8 februarie, la Oradea 1 
F.C. Baia Mare, A.S.A. Tg. Mu
reș, F.C. Bihor, Politehnica Timi
șoara.

Trecerea normelor de control 
pentru jucătorii de Divizia „B“ 
se va face pe scară locală, sub 
directa organizare a C.J.E.F.S., 
urmînd a fi comunicată la F.R.F. 
data susținerii șl r '.uitatele.

13. Recomandăm antrenorilor ca 
înaintea perioadei de pregătire, 
a etapelor intermediare, sau chiar 
a unora dintre antrenamente să 
se facă cunoscut jucătorilor con
ținutul pregătirii, principalii pa
rametri, să se cultive dorința de 
îndeplinire integrală a celor pre
văzute sau depășirea propriilor 
performanțe legate de timpi, nu
măr de repetări, corectitudinea 
exerciții] or.

Considerăm că prezentele indi
cații sînt numai un ghid în ac
tivitatea antrenorilor divizionari, 
care vor putea îmbunătăți, prin 
contribuția personală, procesul 
de pregătire a jucătorilor la pa
rametrii fotbalului actual, în așa 
fel îneît echipele noastre să rea
lizeze mult așteptatul salt calita
tiv.

COLEGIUL CENTRAL 
AL ANTRENORILOR

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI e ȘTIRI ® ȘTIRI
• EOn'L REPREZENTATIV DE 

JUNIORI LA TURNEUL INTER
NATIONAL DIN ISRAEL. Lotul 
reprezentativ de juniori I parti
cipă In aceste zile la un turneu 
internațional In Israel, la care 
mal stat prezente selecționatele 
similare ale Elveției, Suediei. 
Greciei bineînțeles, a țării 
gazdă. Antrenorii Gheorghe Ola 
și Nleolae Belizna au deplasat 
următorii Jucători : Volellă. Len
ta și Prunca — portari ; Palogea, 
Bojenaru, Radu, Proșteanu și 
Pojar — fundași ; Lupu, Pistol, 
Badea și Erdely — mijlocași : 
Chlvu, Nută. Șova, Chlreă și 
Farin — taatatași. Selecționata 
țării noastre susține astăzi pri
mul Joc al turneului, tatîlnind 
echipa Israelului. In continuare, 
juniorii români vor Juca cu El
veția — la 28 decembrie, eu Gre-

da — la 29 decembrie și cu Da
nemarca — la 9' decembrie.

C TURNEUL ECH’PEI RAPID 
ÎN ITALIA. Divizionara „A* Ra
pid București a plecat în Italia 
pentru un turneu de mai multe 
jocuri. Fotbaliștii bucureșteni vor 
evolua sîmbătă Ia Llvonno, în- 
tilnind echipa cu același nume 
care activează în Divizia „Ca a 
campionatului italian.

în prima zi a noului an, șan
se multiple de mari succese 
ORICINE JOACA POATE 
CÎȘTIGA :
• AUTOTURISME 'J3A- 

CIA 1300“
• EXCURSII IW R. S. 

CEHOSLOVACA
• MARI SUME D2 BANI 

(variabile ți fixe).
12 extrageri in trei faze, 

cu un total de 120 numere!
Consultați prospectul tra

gerii și jucați din vreme 
numerele preferate.

ULTIMA ZI pentru procu
rarea biletelor : luni 31 de
cembrie 1984.

Un bilet la această trage
re poate fi un cadou plăcut 
pentru cei dragi.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII MUL

TIPLE LOTO DIN ÎS DECEM
BRIE : FAZA I : cat. Ill va
riantă KXT, _ autoturism „Dacia 
1900* (70.000 lei) șl 1 variantă
25% a 17.500 lei; oat. 2: 3,50 va
riante a 13.022 lei: cat. 3 : 11 a 
4.143 lei; cat. 4 : 17 a 2.6S1 lei; 
cat. 5 : 80 a 570 lei: cat. « : 154 
a 296 lei; cat. X : 781,50 a 100 lei.

FAZA A Il-a. cat. A : 2 va
riante 100% = autoturisme „Dacia 
1300“ (70.000 lei) și 1 variantă
25% a 17.500 lei; cat. B : 1 va
riantă 100% a 50.000 lei In cadrul 
căreia 1 excursie de 2 locuri ta 
R.S. Cehoslovacă șl diferența In 
numerar și 9 variante 25% a 12.500 
lel ; cat. c : 20 variante a 9.941 
lei; cat. D : 48.50 variante a 
3.725 lei; cat. E : 172,75 a 1.046 lei; 
cat. F : 367,50 a 492 lei; cat. G : 
1.722,75 a 100 lei. Report la cate
goria 1 : 110.885 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la categoria 1 (faza I) a revenit 
participantului Ion Hrlțcu din 
Valea Lupului, Jud. Iași.

Autoturismele „Dacia 1300" de 
la categoria A (faza a n-a) au 
fost clștigate de Ioan Toderița 
din Galati și respectiv Gheorghe 
Ivascu din Lugoj, jud. Timiș, Iar 
dștlgul de 50,000 Iei de la cate
goria B a revenit lui Alexandra 
Tudorolu din Brașov.



Comentariul sazt&mtaii
PATINAJ VITEZA PE TEREN ACOPERIT!PESTE 700 DE CONCURSURI DE SCHI!.GIMNASTELE

DIN ONEȘTI, 
ÎNVINGĂTOARE

LA HALLE
Echipa de gimnastică feminl- 

nă C.S.Ș. Onești a evoluat, săp- 
tamina trecută, în R.D. Germa
nă, intilnind la Hali», în 
tradiționalelor Întreceri bilate
rale, formația locală S.C. Che- 
mie. Sportivele românce au 
oominat concursul, cișiigind atit 
pe echipe, cit și la individual. 
Iată rezultatele tehnice : echi
pe — C.S.Ș. OneșU 19X55 p, 
S.C. Chemie Hal'e 179,7( p ;
individual compus: Cristina Bon. 
laș și Iuliana FUip (Oneșu) 
37.60 p, Ina Lehmann (HaUri 
36.70 p.

idrul

n

TELEX • TELEX
BASCHET • ABe rezulta» <Sb

VJUS-S. — K—CS
(«—JS). Beal Madrad — New Jer
sey 1»S—M (Tt—fT,.

CICLISM • Etapa a șasea a 
„Turului Costa Bfcc* a foca 
tlgată de rutierul rubahex Oa- 
■ani Lader ai h aram<»<-—birt
general se merț~~e colamXaaul 
Cardenas.

hochei • In ziua a doua a 
caă. de Joatad. grupe dte 
«inland* ; Finlanda — S.L'_A. 
7—L Cehoslovacia — Sued-* *—L 
U-B-S.S. — R_F.G. 13—1. Canada 
— Polonia tt—L

șah h Cea de-e M-e partudă 
a moriurte pectru Hl-l montai 
dintre marii maestri sov.euct 
Anatoli Karpov șl Gam Kaspa
rov c-c încheiat rem-ză ta aa- 
tarea a ta-a. Scorul rămine. ta 
ootMănuare 5—l ta favoarea hc 
Karpov, Partida a M-a se va 
disputa vineri. Kasparov artad 
piesete albe.

TENIS • Turneu de junioare 
la Port Washington, sfertawl ga 
finală : MUdviskala (U„R SA.) — 
GÎUes (S.U.A) 4—4. S—•, Bikova 
CU-R..S-S.) — Schurmans 'Belgia) 
S—1, ș—i m primai tur altar- 
neuiul teteraățioaal de la 
Melbourne, concurs conțină pen
tru ..Marele Premiu-Votvo*. seoct 
McCain (SITA) l-a eliminat ca 
S—1. •—3 pe Miloslav Mertr 
(Cehoslovacia). iar Jonathan 
Smith (Anglia) a dispus ea C—C 
•—I. 4—4 de Cari Lurb erpee 
(Australia).

Stop

Alunecarea pe schiuri este, 
indiscutabil, un sport care se 
bucură de ani și ani de o ma
re popularitate in rindurile oa- 
menilor de toate virstele, căci 
schiul poate fi practicat de la 
o virstă fragedă pină la bătrl- 
nețe, dar popularitatea sa a 
atins cote foarte înalte mai a- 
lec in ultimii ani. O dovadă 
elocventă ne-o prezintă Bule
tinul Federației internaționale 
de schi, care informează că în 
această iarnă, in calendarul 
oficial, sint înscrise peste 700

de diverse competiții de schi 
alpin sau nordic, ce vor fi or
ganizate in 40 de țări, ceea ce 
înseamnă că, de fapt, schiul 
este astăzi, sub multiplele Iul 
aspecte, o adevărată industrie, 
extrem de înfloritoare...

Principalele competiții ale 
sezonului 1984,85 sint campio
natele mondiale care vor avea 
loc la Seefeld, in Austria (17 
— 27 ianuarie), probe nordice Și 
la Bormio Santa Catarina, in 
Italia (31 ianuarie — 10 februa
rie) probe alpine.

UNIVERSIADA DE VARA
DE LA KOBE

cadru

IL RECUNOAȘTEȚI ?

Fotografia noastră îl înfăți
șează pe Andreea Wenzel, din 
Liechtenstein, unul dintre cei 
mai valoroși schiori alpini din 
lume.

Telefoto: AP-AGERPRES

Nu sini 
tind activitatea 
era pur ți simplu 
remul timpului, al 
fiilor atmosferice, 
seamă in perioada 
pului rece. Multe 
de hochei, chiar la cam
pionate mondiale sau 
Jocuri Olimpice, nu 
putut desfășura sau 
avut loc in condiții impro
prii, fie că gheața se topi
se, fie că, dimpotrivă, era 
acoperită de viscol cu un 
strat gros de zăpadă. La 
J.O. de la Grenoble, între
cerile de bob au avut loc 
noaptea, spre zori, 
gheața se menținea 
multă vreme compactă 
dură. C----- L . " ’
de viteză au fost și sint la 
bunul plac al condițiilor 
atmosferice, foarte impor
tante mai ales intr-un sport 
in care contează fiecare 
sutime de secundă... Și la 
fel baschetul ți handbalul, 
înotul ți voleiul, atletismul 
ți tenisul și, in ultimii ani 
pină ți fotbalul, care au 
avut de suferit, au trecut 
ți ele de-afari sub acope
rișul sălilor, la adăpost de 
intemperii, in condiții de 
practicare aproape ideale, 
intr-un microclimat pro
pice.

Nu de mult o telegramă 
de la Calgary, a Agenției 
„France Presse", anunți ei 
la „Olimpiada albă" din 
1988, care se va desfășura 
te acest oraș canadian, 
pentru prima oară in isto
ria sportului, competiția 
olimpici de patinai vitezi 
se na desfășura pe o pis
tă.- acoperită, datorită că
reia toți sportivii vor 
pomi, de la bun început, 
eu (anse egale, indiferent 
de numărul lor de start,

mulți ani de
sportivă 
la che- 

condi- 
mai cu 
anotim- 
partide

la 
i-au 

au

cînd
mai

-■................- r-------- .,5*
Cursele patinatorilor

vintul, ninsoarea, tempera
tura mai scăzută ori mai 
ridicată nemaiinfluențind, 
in vreun fel, desfă
șurarea competiției. Con
strucția acestei baze olim
pice va fi încheiată in 
aprilie 1987. Patinoarul va 
avea o pistă de 400 m 
tribune pentru 4 000 
spectatori, suprafața 
perită fiind 
pătrați.

Arhitectul 
Heckley, el 
tinator de 
avizat planurile 
ției in numele forului in
ternațional al acestei 
cipline, s-a arătat 
ziasmat de ideea in 
traducerea ei în viață in- 
semnînd, in fapt, începutul 
unei ere noi in istoria pati
najului viteză. Noile con
diții de concurs, in premie
ră la Calgary, impun insă 
omologarea a cite două re
corduri pentru fiecare pro
bă, ca in atletism, unul in 
aer liber și altul in
sulă !

Încet, încet ne mutăm, 
iată, de-afari sub acoperi
șul sălilor, ceea ce pentru 
performanța sportivă este 
un lucru realmente extra
ordinar. Și așa și este, 
că pini ți motocrosul 
programat întreceri... 
door. Mai rămine ca 
cursele automobilistice 
formula I să aibă loc 
tr-a sală. Dar, cine 
poate ci mîine, poimîine o 
si auzim ți de așa ceva... 
Aceasta este, desigur, o 
glumi, dar adevărul e ci 
pentru foarte multe spor
turi întrecerile din sală au 
căpătat valențe noi și chiar 
semnificații noi !

Romeo VILARA
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GOLGETERI
clasamentul rHgeterilor 

camptotmOiM Irite ■eaMctefl să 
conducă Ml chei Platini (Juveo- 
zzo) eu I goluri, urmat de Altn- 
befll '-Inter) — I goluri și Se
rena (Torino) — • goluri.
• Ua bun realizator se dovo- 

deooe a fi. ta arest sezon, por
tughezul Fernando Gomes (F. C. 
Porto) care, ta 14 jocuri, a În
scris 1< goluri, a este urmat de 
Djao (Beienenses) eu 11 goluri. 
Manniche (Benfica) șl Cadortn 
(Poctunoaense) cu efie 14 goluri. 
Reamintim că ta 19CS Gomes a 
eucertt „Gheata de aur*.

UN JOC IN SCOP DE 
BINEFACERE

La s ianuarie se va desfășura 
ta Hamburg un meci amical ta 
scop de binefacere pentru aju
torarea familiilor celor care și-au 
pierdut viața intr-un accident 
tragic pe Eba. cînd un vas de

c-ocq-z cu un yacht, 
echipei Hamburger 

vc a reprezentativa Unga- 
jare, cu acest prilej, va 
o verificare a jucătorilor 

înaintea reluării meciurilor 
preliminariile campionatului 

mondial.
ECOURI-

Cum au evoluat rfțlva jucători 
străini ta campionatul Italiei, ta 
etapa de duminică T K. H. Bum- 
menlggc (Inter), autorul celui da 
al doilea gol, a fost cel mal bun 
jucător de pe teren ta meciul 
eu Sampdori*. S-au mal eviden
țiat Platini (Juventus), autorul 
unul punct splendid ta poarta 
lut Napoil ; Brady (Inter), So
crates (Florentina) 0 Stromberg 
(Atalanta), care a scoc de pe 
linia porții un balon expediat de 
Sehachner (Torino),
• In campionatul Portugaliei 

s-a desfășurat derby-ul dintre 
Sporting Lisabona șl Benfica. A

Uwias Sporting, cu 1—0, prin go
lul marcat de Manuel Fernandes 
In min. S I După meci, supor
terii echipei Sporting (echipă ca
re are ca emblemă un leu) au 
Închiriat de la circul din capi
tala Portugaliei un... leu adevă
rat, pe care l-au plimbat în cuș
că pe străzile orașului !
• Cel mai categoric scor din 

etapa primei ligi engleze l-a În
registrat Aston Villa, Învingătoa
re cu 4—0 ta partida cu New
castle. De notat că Aston a juca* 
fără fostul internațional francez 
Didier Six, lin prezent accidentat.

SCHUSTER A SCĂPAT 
CA PRIN MINUNE !

• Zilele trecute, un fotbalist
celebru a scăpat ca prin minune 
din.tr-un grav accident de circu
lație. Este vorba de fostul in
ternațional vest-german Bernd
Schuster, care activează la C. F. 
Barcelona. Pe 
din apropierea 
automobilul lud 
în coiixiune cu 
Numai printr-o 
însoțit de soția și de cei trei 
copil, a scăpat eu viață 1

O șosea umedă, 
orașului catalan, 

a derapat, intrind 
alte două mașini, 
minune Schuster,

Campionatele naționale Intre două sezoane

—E joarte prea ’ Den 
l-am văzut nu o dată, te 
televizor • sau chiar pe te
ren. E foarte greu, deoarece 
a avut întotdeauna o mas
că de fier, ca in poveste. 
O mască deosebită, care a 
evoluat de la un an la al
tul, deoarece tirul „artite- 
riștilor" devenea mereu mai 
puternic, mai primejdios.

E momentul, deci, să 
spunem că (încă) 
care vorbește la trei micro
foane nu este altul 
fostul portar al echipei de 
hochei a U.R.S.S., Vladislavs 
Tretiak, un portar legendar, 
un fel de Zamora al hocheiu
lui, a cărui faimă înconjura 
globul pină in țara „frunzei 
de arțar". (în fotografia noas
tră, Vladislaw Tretiak vor
bește cu prilejul premierei 
filmului al cărui protagonist 
este : „Vladislaw Tretiak. 
Monolog într-o sală 
spectacole". Partenerul 
de... dialog 
filmului, V. Konovalov).

Această premieră de 
cembrie a fost primită 
entuziasm de spectatori 
bineînțeles, în primul rind 
de iubitorii hocheiului, 
pentru care Tretiak a fost 
o adevărată emblemă a 
succeselor echipei U.R.S.S.

vă 
tinărul

decît

de 
său 

este regizorul

de- 
cu
Si,

Filmul lui Tretacx, •- 
r-^siit ir el tar» și, itir- 
tseșta «a singur regret: 
■cete ci dimii doar 30 de 
■tiaadc. Ce peste fi net 
emcțteocnt deck „tperede- 
nic* trate rpcrri» cere < 
dăruit hocheiului de mere 
performanți 15 cat din ricțc 
M, de te epoca lai Vsevo
lod Bobrov te tuci recentul 
târnei olimpie de lo Sara
jevo ți care mărturisește 
ci, iată, dupi 15 ani, Re
velionul pe care U așteptăm 
este primul pe care 11 pe
trece în sinul familiei sale ? !

O viață dăruită sportului—

loan CHIRILA

P.S. Tretiak are 32 de 
ani, 185 cm și 92 kg. A 
început să practice hocheiul 
la Ț.S.K.A. Moscova, ale 
cărei culori le-a purtat pi
nă la retragerea sa din ac
tivitatea cempetițională. A 
debutat în reprezentativa 
țării în 1970. De atunci a 
ciștigat 9 titluri mondiale 
și 3 titluri olimpice. A fost 
desemnat de opt ori cel 
mai bun hocheist european. 
Este căsătorit și tatăl unui 
băiat, probabil viitor ho
cheist...

suiia: „BARCA" SE GINDEȘTE LA UN NOU TITLU
cuiul ofensiv, rapid și spectacu
los, Amancio s-a dovedit totodată 
șt foarte exigent, neezltlnd să 
poftească pe banca de rezerve 
pe unele dintre vedete (Juanlto, 
Galleg, sau Lozano). Iar recen
tele per foi manțe ale formației 
par a-t da dreptate... La celălalt 
pol al clasamentului ș-ar putea 
spune că lucrurile sint destul de 
limpezi, tal Elche șl Murcia fi- 
lndu-le foarte greu să mal eva
deze din trioul retrogradam.

Șl na ta ultimul rind. să men
ționăm faptul că actuala ediție a 
fost marcată de grave disensiuni 
Intre federație șl asociația fot
baliștilor. neînțelegeri care au 
dus la • grevă a jucătorilor care 
a durct mal bine de două săptă- 
mlnL Una din cele două etape 
de campionat programate tn a- 
eeastă perioadă a și fost amlnată. 
Iar la cealaltă duhurile au fost 
reprezentata de formațiile de ju
niori șl amatori—

După atlxea tentative Infruc
tuoase, C. F. Barcelona pare, la 
sfirșlt. a a găsit drumul spre 
cel de al l»-lea titlu de campioa
na a Spaniei. In vara trecuta, 
'merttat ce a fost anunțat divor- 
țul de M danul argentinian* (l-am 
numit pa Maradona șl pe tot attt 
de cunoscutul său profesor MenottD 
despărțire ce a tăcut să curgă 
multa cerneală. conducerea clu
bului catalan a apelat la servi- 
dile nnnf tebnidaa mal puțin 
cunoscut, englezul Terry Vene
tie*, care se făcuse remarcat la 
formația Londoneza Queen's Park 
Rangers. Alegerea clubului a pă
rut puțin surprinzătoare. daca 
avem in vedere tradiționala în
clinație a catalanilor către nume 
sonore. Numai ca Venables, „o- 
chl* priceput, a reușit sa puna 
pe picioare echipa destul de re
pede. alttel un „11* talentat șl 
care nu ducea lipsa de elemente 
valoroase (Schuster, Carrasco, J. 
Alberto sau Victor), dar totodată 
extrem de capricios. Debutul tn 
campionat al noii formații a Bar
celonei depășește toate așteptă
rile : un usturător 3—l adminis
trat eternei rivale din Madrid. 
Real, chiar pe „Santiago Bema- 
beu“. In continuare „Barța* do
vedește o constanță și un apetit 
ofensiv remarcabile și termină 
prima jumătate a campionatului 
pe primul loc, părăsind o sin
gură dată terenul învinsă. în e- 
tapa a l«-a, la Bilbao, în jocul 
cu campioana ,,ăn titre* Athletic,

In ciuda debutului cu stînguL 
principala contracandidată la tit
lu a catalanilor rămîne Real Ma
drid. După o perioadă de rodaj 
mai îndelungat, echipa pare a fi 
asimilat ideile ambițiosului el 
antrenor, Amancio. Adept al jo-

P.icardo Gallego (Real Madrid), 
titular tn echipa reprezentativă. 
în schimb de multe ort trecut 
pe banca de rezerve la echipa de 

club

L CJ. Barcelona 17 11 5 1 32-12 27
1. Real Madrid 17 9 S 3 21-13 23
1. Valencia 17 6 8 3 21- 9 20
4. Atlet. Madrid 17 7 6 4 20-15 20
5. Real Scdedad 17 6 7 4 20-12 19
8. Beds Sevilla 17 6 7 4 21-15 19
7. Sporting Gijon 17 5 9 3 17-14 19
S. P.C. Sevilla 17 6 6 5 14-15 18
9. Atb. Bilbao 17 4 10 3 12-13 11

10. Malaga 17 6 6 5 13-14 18
11. Osasuna rt 6 3 8 22-21 15
12. Santander IT 5 5 7 18-20 15
13. Zaragoza n 5 5 7 15-21 15
14. Valladolid 17 3 8 6 23-27 14
15. Hercules 17 3 8 6 14-25 14
16. Espanol 17 3 6 8 16-28 12
17. Elche 17 2 6 9 5-14 10
18. Murcia 17 2 6 9 11-25 10

Mthai CUCA
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