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ȘTIINȚA A
„STADIONUL** A

COBORI! IN STADION• •• IAR
URCAI IN LABORATOARELE ȘTIINȚEI!

Centrul de cercetări pentru 
educație fizică și sport, unitate 
specializată a C.N.E.F.S., fiin
țează din anul 1967, fiind una 
din creațiile ultimelor două 
decenii, perioadă pe care o nu
mim cu mîndrie „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU".

Activitatea centrului este o- 
rientată în spiritul documente
lor Congresului al XIII-lea al 
partidului și al Congresului 
științei și învățămîntulul, avtnd 
la bază ideea că cercetarea ști
ințifică trebuie să-și adu
că o sporită contribuție 
la promovarea progresului teh- 
nico-științific în toate domeni
ile economiei naționale și ale 
vieții sociale, în speță în do
meniul educației fizice și spor
tului de performanță.

în Programul privind dezvol
tarea activității de educație fi
zică și sport în perioada 1985— 
1990, cercetării științifice 1 se 
acordă o importanță deosebită. 
Mai mult ca oricînd, ea este 
chemată să acționeze, ferm pen
tru aplicarea în activitatea de 
educație fizică și sport a ce
lor mai noi cuceriri ale revo
luției tehnico-științifice, factor 
hotăritor al creșterii contribu
ției mișcării sportive la întări
rea sănătății populației, ca și 
al dezvoltării și perfecționării 
procesului de formare a spor
tivilor de îniytă performanță.

în organigrama centrului de 
cercetări sînt cuprinși profe
sori de educație fizică (meto
dologii, ingineri, biologi, fizio- 
logi, psihologi etc., toți uniți 
intr-un ’efort comun, slujirea 
cercetării, a științei sportului 
și mărirea capacității de mun
că. a științei performantei.

Unitatea este structurată pe 
compartimente de profile dife
rite, cum ar fi laboratoare de

La Pitești, in Divizia „A“ la handbal (feminin)

JOCURI SPECTACULOASE ÎN PRIMA ZI A TURNEULUI
• Astăzi, derbyul Știința Bacău — Rulmentul Brașov

PITEȘTI, 31 (prin telefon). 
Spectatorii care au umplut 
pînă la refuz Sala sporturilor 
din localitate au asistat

Băcăuanca Mariana Tîrcă (stingă) a înscris 
cele mai multe goluri pentru echipa sa, Știința, 

în partida pe -tare a susținut-o ieri

Tvrncclc campionatului masculin de volei

NEÎNVINSE, STEAUA Șl DINAMO
SUSȚIN AZI MECIUL DERBY

(Cronicile in pag. 2—3)
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Hamotrie și biomecanica, bio
chimie, fiziologie, laborator de 
cercetări farmacologice 
doping), laborator cu 
audio-vizuale, oficiul 
calcul. compartiment

(control 
mijloace 
mic de 
pentru 

cercetări In domeniul educației 
fizice școlare și laboratorul de 
proiectare și construcție de pro
totipuri.

In preocupările tematice, 
desprinse din planul unic, co
lectivul de cercetători abor
dează problematica spartului de 
înaltă performanță la nivelul 
loturilor olimpice, naționale, a- 
vînd șt preocupări științifice in 
domeniu] menținerii și întări
rii sănătății populației, prin 
introducerea și transferul de 
tehnologii noi, cit mai eficien
te in planul activității de e- 
ducație'fizică și sport de masă.

Viziunea modernă a cercetă
torilor este direcționată spre o 
cercetare multidisciplinarâ. Rea
lizările tânărului colectiv (îm
preună cu specialiștii federa
țiilor și ai loturilor olimpice) 
au contribuit la modernizarea 
procesului de antrenament in
tr-o viziune cibernetică si sis- 
temică. Printre acestea, e- 
numerăm modelarea antrena
mentului sportiv, raționalizarea 
și standardizarea mijloacelor 
în scopul optimizării și dirijă
rii științifice a pregătirii spor- 

’ tivilor. Rezultate — bune — 
in consecință s-au obținut în 
domeniile canotajului, caiacu
lui și canoei. atletismului — 
fond și semifond —, handbalu
lui. inotului, judoului, 
și halterelor.

Este de remarcat și 
inginerilor mecanici și electro- 
niști Dorin Constantinescu, 
Vladimir Schor, Dan Bostan, 
Piere Hillerim, Dumitru Po
pescu in proiectarea și con- 

luptelor

aportul

primele jocuri ale ultimului tur
neu feminin de handbal, Di
vizia „A“, Înaintea stabilirii 
grupelor valorice 1—6 și 7—12. 

Au fost meciuri 
de un bun nivel 
tehnic și spectacu
lar. Iată amănun
te de la partidele 
disputate :

RELONUL SAVI- 
NEȘTI — CSM IN
DEPENDENȚA SI
BIU 16—17 (7—4). 
Pînă în min. 28, 
sibiencele marcase- 
ră doar un singur 
gol din acțiune, 
multe dintre a- 
tacurile lor fiind 
ratate copilărește. 
Handbalistele din 
Săvinești puteau 
și ele să cîștige, 
deși au fost domi
nate majoritatea 
timpului. Au în
scris : Brănuț 7, 
Iulișca 4, Chirică 
2, Florea 1, Enea 
1, Bursuc 1 (Rel.), 
Mohanu 5, Oltețea- 
nu 3, Coșulțchi 3, 
Hamza 3. Gloss 2, 
Căpățînă 1. Au

Simb&tâ 1 februarie 1986 | 

struirea unor aparate-prototip 
pentru obiectivizarea și testa
rea potențialității biologice și 
psihologice în sportul de per
formanță. Putem aminti aici 
construirea simulatorului și a 
trenajoarelor pentru canotaj, 
caiac-canoe, înot, atletism (a- 
lergări și aruncări). De subli
niat că și mini-nucleul de a- 
naliști a reușit să introducă pe 
calculator informații reieșite

Elena DOBINCA

(Continuare In nao 2—3)

„Cupa Carpați" și campionatele naționale de schi fond pentru juniori

CURSELE DE ȘTAFETĂ AU OFERIT 0 ATRACTIVĂ ÎNTRECERE
PIATRA FÎNTlNELE, 31 (prin 

telefon). Vreme splendidă, or
ganizare excelentă și atractive 
întreceri în ziua a doua a con
cursului internațional de schi 
fond, dotat cu „Cupa Carpați", 
și a campionatelor naționale 
ale juniorilor. Traseele foarte 
bine amenajate, competența 
corpului de oficiali și dorința 
de afirmare a tinerilor sportivi 
au contribuit din plin la reu
șita spectacolului oferit de 
cursele de ștafetă. De altfel, 
delegata F.I.S., Stefka Kojo- 
carova (Bulgaria), ne-a spus : 
„Trebuie să afirm că totul este 
splendid, aici, la Piatra Fîntî- 
nele. Pîrtiile de concurs riva
lizează cu cele mai renumite 
pe care le cunosc. Oamenii sint 
minunați, iar arbitrii muncesc 
din zori și pînă-n noapte pen- 

Iamandi (Buzău).
DOROBANȚUL 

— CONFECȚIA 
16—28 (5—16).

București.

condus bine : M. Marin (Bucu
rești) — R.

TEXTILA 
PLOIEȘTI 
BUCUREȘTI 
Handbalistele din 
cu serii de trei, cinci și chiar 

opt goluri consecutive, marcate în 
majoritatea lor pe contraatacuri 
inițiate de portarul Maria Preda,

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)

RETROSPECTIVE - 1985
PERSPECTIVE - 1986

SĂRITORII, IN EVIDENT SALT CALITATIV,
TINTESC REZULTATE SI MAI BUNE a

La mezina ramurilor natației 
din țara noastră — săriturile 
în apă — se observă, de cîțiva 
ani. strădania de a ieși din 
anonimat, de a obține perfor
manțe bune pe plan interna
țional, așa cum au izbutit Ru- 
xandra Hociotă la două ediții 
ale „Cupei Europei" (cu echi
pa) și la „Universiada" din a- 
nul 1981, Luiza Nicolaeșcu și 
Cristina Timar la Campionate
le europene de junioare din 
1983, Cristina Szakacs, Ileana 
Pirjol și Andreea Dragomir la 
„Concursul Prietenia", toate ur- 
cind pe podiumul de premiere 
al întrecerilor respective. în 
anul recent încheiat, cursul as-

EFICIENȚA PREGĂTIRII PERFORMERILOR
DE AZI ȘI DE MÎINE

Pe marginea „furnalelor" cu 
foc continuu, unde se făuresc 
performanțele, din acel prețios 
aliaj care este investiția de 
muncă, talent și rigoare știin
țifică, acum la ordinea zilei 
se află analiza lucidă, exi
gentă, a rezultatelor muncii de 
un an de zile. Prin vizorul 
criticii și autocriticii, plenarele 
cluburilor sportive din întreaga 
țară fac bilanțul primului an 
din actualul ciclu olimpic, cel 
care a însemnat și startul nou
lui plan de dezvoltare a acti
vității șportive de masă și de 
performanță pe perioada 1985- 
1990. Etalonul aprecierii tre
buie să-l- constituie, firesc, e- 
ficiența procesului de pregă
tire a performerilor de azi și 
de miine. capabili să asigure 
acel 
rilor 
nia“, 
mari 
Ceea 
rea în viață a prețioaselor in
dicata 
adresat 
mișcării 
general 

flux neîntrerupt al ma- 
rezultate „made in Roma- 
competitive la cele mai 
întreceri internaționale, 

ce presupune transpune-

cuprinse în Mesajul 
Conferinței pe țară a 
sportive de secretarul 

al partidului, tovarășul

„Cupa Carpați", 
fetele de la C.S.Ș. 
Ciuc au devenit 
naționale. Ileana 
pornit in primul 

„o-

tru ca totul să fie pus la punct. 
Felicitări

Fetele și-au disputat întîie- 
tatea pe distanța de 4X5 km. 
Echipa Centrului olimpic a 
obținut o victorie scontată și 
categorică îji 
în timp ce 
Miercurea 
campioane 
Hangan a 
schimb al echipei noastre 
limpice". Cu o tehnică superi
oară și alunecare perfectă, ea 
a realizat cel mai bun timp 
al zilei. Adina Tuțulan nu a 
fost în apele sale, realizînd un 
timp mai slab, dar a predat, 
totuși, ștafeta Mihaelei Fie cu

In aceste zile, patinoarul artificial din Poiana Brașov cunoaș-.e o 
animație deosebită. Tineri și virstnici, începători și avansați, 
amatorii patinajului petrec plăcute momente de destindere, iar 
harnicii gospodari at patinoarului se străduiesc — și reușesc — 
să le ofere condiții dintre cele mai bune. Foto : Costin CHIR1AC

SERIALUL NAT AȚ IEI (VI)

■i
cendent al rezultatelor, cu care 
se pot mîndri sportivii și an
trenorii lor, a continuat, punc
tul culminant constituindu-1 
Campionatele europene de se
nioare de la Sofia, unde, deși 
nu au fost medaliate, Ileana 
Pirjol (locul 4 la platformă) 
și Isabela Bercaru (locul 5 la 
trambulină) au realizat, prin 
pozițiile ocupate, cele mai bu
ne performante obfinute vreo
dată de vreun săritor român la 
cea mai prestigioasă competi
ție continentală. Desigur, nu 
poate fi omisă nici micuța Da
niela Popa (la 7 noiembrie 1983 
a împlinit abia 13 ani !). cla
sată pe locul secund in proba

careNICOLAE CEAUȘESCU, ___
vizează atingerea unei noi ca
lități și In acest amplu pro
ces formativ al tinerei ge
nerații, care este sportul. Pro
ces care solicită o dinamică a- 
decvată realităților noastre e- 
conomico-sociale, introducerea 
șl generalizarea metodelor mo
derne de antrenament, pe baza 
progresului tehnic, creșterea 
responsabilității tandemului 
sportiv-antrenor.

Clubul sportiv Tractorul Bra
șov reprezintă un puternic co
lectiv muncitoresc, întreprin
derea constructoare de trac
toare. Activînd chiar pe marea 
platformă industrială a între
prinderii, unde trăiesc și mun
cesc cei peste 25 000 de oameni 
ai muncii cu familiile lor, clu
bul aduce în peisajul cotidian, 
în programul de viață al celor 
cărora li se adresează, exerci
țiul fizic și sportul. Pentru 
cei mulți (și în cadrul „Dacia- 
dei" au participat, in anul tre
cut, peste 15 000 de oameni ai 

Paul SLÂVESCU

(Continuare in pag 2—3)

multe secunde avans. Aceasta, 
■împreună cu ultimul schimb, 
Daniela Filimon, au mers 
foarte bine, obținînd o fru
moasă victorie. Pe pozițiile 
următoare, C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc și Combinata Bulgaria- 
România. în cursa de 4X10 km 
juniori mari, formația A.S.A. 
Brașov pornea favorită prin 
prisma rezultatelor înregistrate 
de juniorii săi în cursa indi
viduală de joi. Ea a avut, to
tuși. destul de furcă cu spor
tivii de la C.S.Ș. Bistrița, care

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

de sărituri de lâ platformă a 
„Concursului Prietenia", de la 
Brno, după o luptă aprigă pen
tru locul I, de care au despăr
țit-o numai 5 puncte. în sfir- 
șit, să nu uităm că, tot în 
1985. săritorii români au avut 
comportări foarte bune la Cam
pionatele balcanice de 
(Ileana Pîrjol a ocupat 
loc la platformă și la 
iar echipa feminină a 
și ea locul I) și de

seniori 
primul 
„3 m“, 
cucerit 
juniori

Dumitru STÂNfULESCU

(Continuare în pag. 2—3)



Turneele campionatului masculin de volei

NEÎNVINSE, STEAUA SI DINAMO SUSȚIN AZI DERBYUL
• » >

Ieri, Ia Baia Mare și Oradea, 
s-au desfășurat jocurile penul
timei etape din cel de al treilea 
turneu al campionatului mascu
lin al primei divizii de volei.

BAIA MARE, 31 (prin tele
fon)-, Turneul găzduit de sala 
„Dapia" din localitate a fost 
deschis, în ziua a patra (penul
tima), de Steaua București si 
Universitatea C.F.R. Craiova. 
A fost, de fapt, un... joc de an
trenament al steliștilor. care 
ciștigă meciul cu 3—0 (9, 2, 4) 
după numai 53 de minute, timp 
în care antrenorii G. Bartha și 
V. Dumitrescu au rulat în joc 
10 Sportivi: Ionescu. Constan
tin, Șoica, Pralea, Dascălu, Pen- 
telescu, Spînu, Mina, Păduretu 
și Horfaș. Nici o evidențiere la 
craioveni.

ÎNCEPE KISTUBUL 
CAMPIONATULUI FEMININ

Divizionarele „A" feminine 
iau startul, duminică, in re
turul campionatului (progra
mat, ca și turul, pe etape săp
tămânale) ; meciurile grupei : 
Universitatea C.F.K. Craiova — 
Flacăra roșie București șl 
C.S.u. Galați — c.S.M. Liber
tatea Sibiu. Farul — Dinamo, 
amînat). In grupa valorică se
cundă au loo partidele: Chi
mia Rm. Vil cea — Calculato
rul București, știința Bacău — 
Dacia Pitești și Rapid Bucu
rești — Penicilina Iași (sala 
Rapid, ora 10).

Partida următoare a opuF 
campioanei, Dinamo, pe Poli
tehnica Timișoara. Și dinamo- 
viștii bucureșteni au fost puși 
ln fața unui meci de antrena
ment, care le-a folosit ln ve 
derea derbyului din ultima zi. 
A fost, totuși, un joc mai reu
șit, întrucît timișorenii au luptat 
de data aceasta frumos, mai 
convingător decît In preceden
tele întîlniri. Firesc, Dinamo, 
cu un lot mai valoros, a Învins 
cu 3—0 (9, 7, 5), antrenorii C. 
Oros și M. Păușescu rulînd, la 
rîndul lor, un Iot mai larg : 
Pop, A. Ion (Georgescu), Vrîn- 
cut, Rotar (Rădulescu), Gheor- 
ghe, Enescu (Drăghici). De la

învinși ne-au plăcut mai mull 
Orelt, Mițu și Cionca.

în ultima partidă a serii s-av 
întîlnit Explorări Știința Baia 
Mare și C.S.M.U. Suceava, tn- 
tr-o partidă în care gazdele 
erau favorite. Si, firește, n-au 
lăsat nici o speranță suceveni- 
lor, realizînd o victorie rapidă 
3—0 (13, 4, 3), într-un joc echi
librat numai în primul set, cînC 
de la învinși au jucat mai bine 
Mândru, Enuca si Mărginean? 
apoi băimărenii și-au impas c 
netă superioritate, cei mai buni 
jucători ai săi fiind Corcheș, 
Arbuzov, Manole si Marc.

Jocurile au fost corect arbi
trate de brigăzile : S. Popescu
— C. Șovăială, A. Ion — P. 
Sorin și M. Nicolau — M. Vlă- 
descu. în ultima zi a turneului, 
sîmbătă (de la ora 14,30) sini 
programate partidele : C.S.M.U.
— Universitatea C.F.R., Poli
tehnica — Explorări Știința si 
Steaua — Dinamo.

Modesto FERRARIN1
ORADEA, 31 (prin telefon). 

Penultima etapă a turneului 
grupei a doua valorice, ce se 
desfășoară in Sala sporturilor 
din localitate, a debutat cu me
ciul „extremităților", cel dintre 
lidera grupei, Elcond Dinamo 
Zalău, și Tractorul Brașov. Să- 
lăjenii, pregătiți de antrenorul 
emerit Nicolae Sotir, au obți
nut o victorie netă : 3—0 (7, 
13, 9), dovedindu-se superiori 
la toate capitolele și arătînd că 
ar merita să - promoveze în gru
pa de elită. De subliniat, totuși, 
că în setul 2 echipa din Zalău 
a izbutit să remonteze un han
dicap de 8 puncte (0—8). For
mația brașoveană ne-a apărui 
debusoiată, fără nerv In Joc. 
doar tînărul Ferariu avînd o e- 
voluție mai constantă. învingă 
torii au folosit sextetul : Măș- 
cășan, Ciontoș, Codre, Tămă- 
șan, Tutovan (Horje). Strauff.

în cea de a doua întllnire. 
echipa locală C.S.U. a învins pe 
Relonul Săvinești cu 3—1 (—12. 
6, 9, 9). A fost un meci 'intere
sant, de luptă îndîrjită. cu faze 
adesea spectaculoase. Elevii an
trenorului O. Bâc, în formula : 
Năsăudean, Țerbea, Băgăian, 
Tudoran, Răduță, Teleagă, au

obținut astfel cea de a patra vic
torie în turneu, practicând un joc 
în viteză, cu preluări și acțiuni la 
fileu (atac, blocaj) superioare 
celor ale adversarilor. Victorie, 
deci, meritată. De la . învinși, 
mai buni au fost Vițelaru și 
Buruș.

în ultimul joc s-au întilpit e- 
chipele Calculatorul București 
'și A.S.A. Electromureș Tg. Mu
reș, scor 3—2 (—18, 8, 13, —4, 7) 
în favoarea bucureștenilor. Un 
meci maraton, un joc al ambi
țiilor. Remarcați : Drăgușin, 
Gizdavu, Steriade, Ioniță (C), 
Pop și Racolțea (A).

Jocurile au fost arbitrate de: 
I. Costiniu — Al. Rafu, I. Ni- 
culescu — I. Rusu și Al. Rafu
— FI. Scorțaru. Sîmbătă (de la 
ora 14), meciurile: A.S.A. Elec
tromureș — Tractorul, Relonul
— Calculatorul si Elcond Dina
mo — C.S.U.

Gheorghe DEDIU

DIVIZIA „A" LA
(Urmare din pag. 1)

BOGATA ACTIVITATE A HOCHEIȘTILOR
TURNEUL ECHIPEI DE JUNIORI 

A CEHOSLOVACIEI
Peste citeva zile va sosi in Ca

pitală puternica echipă de Juniori 
(17 ani) a Cehoslovaciei, care va 
susține patru partide in compa
nia reprezentativelor de Juniori 
(18 ani) șl de tineret (20 ani) 
ale României, aflate ln pregătire 
pentru viitoare competiții inter
naționale oficiale. Primele Jocuri 
vor avea loc la 5 și 8 februa
rie cu reprezentativa de Juniori, 
cele cu formația de tineret — 
la 8 și 9 februarie. Meciurile vor 
avea loc pe patinoarul .23 Au
gust" din Capitală.

JUNIORII GALĂȚEN1,
PE LOCUL DOI LA BUDAPESTA

Cu citva timp tn urmă, echipa 
de juniori II a Clubului sportiv 
școlar 2 din Galați a participat 
la tradiționalul turneu de hochei 
organizat de Școala sportivă cen
trală din Budapesta. Intr-o com
panie selectă, tinerii hocheiștl 
gălățeni, pregătiți de antrenorul 
Stelian Rusu, au avut o compor
tare bună, dlastndu-se pe locul 
secund. In pluB. jucătorul Spiri
don a primit Cupa pentru cel

mai valorop atacant, ca și pe cea 
de golgeter al turneului, iar e- 
chipei i-a fost decernată -Cupa 
fair-play“. Iată rezultatele forma
ției gălățene: 4—1 (2—1, 1—o, 1—0) 
cu Selecționata Budapestei, 7—0 
(4—0, 3—0, 0—0) cu H.C. Black 
Hawks Toronto (Canada), 8—i 
(2—o, 2—0. 4—1) cu Școala spor
tivă centrală Budapesta și 1—2 
(1—0, 0—1. 0—1) cu Kemphamen 
Eindhoven (Olanda). In afara 
lui Spiridon, din echipa gălățea- 
nă s-au mai remarcat Toader, 
Mohorea și stoica. De remarcat 
că este cea de-a patra partici
pare a C.S.Ș. 2 Galați la aceas
tă competiție, pe care In trecut 
a cîștigat-o de două ori.

CONCURSUL REPUBLICAN 
AL SPERANȚELOR

Pe patinoarul artificial din Ga
lați s-a disputat al doilea turneu 
ai acestei competiții, la cane au 
participat șase echipe. întrecerile 
au fost dominate net de sportivii 
de la C.S.Ș Miercurea Ciuc, care 
au câștigat toate meciurile.

Iată rezultatele: CSȘ Suceava 
— CSȘ Miercurea Ciuc 2—5, CSȘ 
Triumf București — CSȘ Gheor
gheni 3—€ CSȘ 2 Galați — CSȘ

0 ATRACTIVĂ ÎNTRECERE DE SCHI FOND
(Urmare din pag. 1)

nu s-au împăcat cu postura de 
out-sideri. Pînă la Urmă, bra
șovenii au cîștigat pe merit. 
La juniori mici, au învins ti
nerii schiori de la C.S.Ș. 
Gheorgheni, pe poziția secundă 
aflîndu-se fondiștii de la Ca- 
raimanul Bușteni.

REZULTATE TEHNICE — 
„Cupa Carpați" — 4X5 km fe
minin : 1. Centrul olimpie
1.02:44,38, 2. C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc 1.05:48,29, 3. ) Combinata 
Bulgaria-România 1.08:26,42 ; 
Campionatul național — 4X5

km feminin : 1. C.S.Ș. Miercu
rea Ciuc I (Emeșe Kovacs, 
Ksalca Fodor, Piroșka Szakacs, 
Edith Bako) 1.05:48,29, 2. Di
namo Brașov 1.09:15,83, 3. Trac
torul Brașov 1.10:24,93 ; 4X10 
km juniori mari : 1. A.S.A.
Brașov (Zsolt Sara, Tibor 
Tanko, Vlăduț Monda, Viorel 
Șotropa) 1.55:00,01. 2. C.S.Ș.
Bistrița 1.57:24,40, 3. C.S.Ș.
Gheorgheni II 1.59:26,33 ; ju
niori mici : 1. C.S.Ș. Gheor
gheni II (Alfred Laszlo, Bella 
Antal, Istvan Miklos, Elemer 
Tanko) 1,59:56,33, 2. Caraima- 
nul Bușteni 2.11:07,13. 3. C.S.Ș. 
Gheorgheni I 2.15:41,26.

au avut meciul la discreție, a- 
jutate și de degringolada 
ploieștcncelor. Au marcat ; 
Curca 5, Anton 4, Mocanu 3, 
Martineac 2, Scridon 1, Barzu 
1, respectiv Nuțu 5, Amarandei
5, Mălureanu 5, Hovîrneanu 4. 
Grigoraș 4, M. Arvatu 2, S. 
Arvatu 2 și V. Constantinescu 1. 
Au arbitrat bine ieșenii D. 
Gherghișan și C. Drăgan

TEXTILA I.A.S. ZALAU — 
RAPID BUCUREȘTI 23—26 
(10—17). Cu cele opt goluri a- 
vans pe care le aveau în min. 
35 (18—10). rapidistele lăsau
impresia unui succes facil. 
Portarul Ana Moldovan a apă
rat excelent, Iagăru, Ignat și 
Oanea fructificînd aproape 
toate situațiile create. S-a re
simțit lipsa din echipă a 
Gheorghiței Oprea, handbalis
tele bucureștence cedînd ini
țiativa, ceea ce a permis par
tenerelor de întrecere din Zalău 
să refacă puțin cite puțin din 
handicap, ajungind la o dife
rență de numai trei goluri. în 
final, Rapid obține totuși o
victorie meritată. Marcatoare: 
Suhai 7, Marian 4, Mican 4,
Morar 3. Bartas 3, Șanta 1,
Fekete 1, pentru Textila, Iagăru
6, Oanea 5, Vasile 4. Ignat 4, 
Stanciu 4 și Dobre 3. Au ar
bitrat bine : S. Sticea și Gr. 
Bolocan. ambii din Brașov.

MUREȘUL IMATEX TG. 
MUREȘ — CHIMISTUL RM. 
VILCEA 26—26 (15—13). Un 
meci al dăruirii totale din par
tea ambelor echipe, dar pe care 
handbalistele mureșene l-au 
dominat categoric plnă în min. 
46 : 20—19 (pînă atunci Mureșul 
a condus cu 7—4 în min, 14. 
9—5 în min. 17, -13—8 ln min. 
23). Intrarea Evei Mozsl a con-

HANDBAL (feminin)
tribuit, am spune decisiv, la 
schimbarea în bine a jocului <- 
chipei antrenate de Eugen 
Bartha. Alături de Laszlo, 
Stroia și Buciuman, Mozsi a 
imprimat viteză maximă ata
cului echipei din Tg. Mureș. în 
plus, portarul Ana Mocean a 
apărat foarte bine, printre 
care și trei- aruncări de la 7 
m. Chimistul a forțat și în 
min. 48 reușește egalarea : 
20—20, a preluat conducerea 
cu 21—20 (min. 49), ceea ce 
însă nu avea să se mai repete. 
La scorul 26—25 pentru Mure
șul, cu numai 30 de secunde 
înainte de final, arbitrii N. 
Iancu (Buzău — decizie co
rectă, 9 m) și Gh. Sandor 
(Oradea — decizie incorectă, 
7 m) au sancționat echipa mu- 
reșană, frustrînd-o astfel de 
victorie. Au înscris : Laszlo 8, 
Mozsi 6, Buciuman 4. Biro 4, 
Stroia 3, Bărbat 1 (M), T8r»k 
8, Romele 5, Ionescu 4, Pes- 
trițu 3, M. Petre 2, Pestrea 2, 
BioJu 1. Tipi 1 (C).

TEROM IAȘI — RULMEN
TUL BRAȘOV 21—25 (10—14). 
Brașovencele au condus fără 
nici un fel de probleme tot 
meciul, poate și pentru că por
tarul lor. Anca Căpraru, a fost 
foarte sigură în intervenții. 
Marcatoare : Haidău 7, Covaliuc 
7, Cozma 2, Alexescu 2. Nisi- 
peanu 2, Anton 1 (TEROM),

Neică 6, Bcschi 6, Tache 5, 
Demeter. 3, Marian 2, Boriceanu 
2, Oancca 1 (R). Au arbitrat 
bine : Tr. Enc și R. Iamandi, 
ambii din Buzău.

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — ȘTIINȚA BACAU 23—21 
(11—11). Constănțencele au 
condus, cu puține excepții cînd 
situația a fost egală, toată re
priza întîi (6—4 min. 12, 8—6 
min. 20, 11—9 min. 26), pentru 
ca la sfîrsitul reprizei să fie 
egalate 11—11. După pauză, 
campioanele conduc cu cite 
un gol, iar» în min. 40 cu două 
(16—14), meciul disputîndu-se, 
în continuare, într-o foarte 
mare tensiune. Știința conduce 
cu două goluri (19—17 în min. 
46 și 20—18 în min. 48). Cam
pioanele cîștigă în extremis un 
meci foarte greu. Au 
înscris : Cazacu 11, Manea 
5, L. Carapetru 3, Cămui 2, 
E. Carapetru 2 (H). Ttrcă 6, 
Nițoiu 5, Popa 5, Danilof 4, 
Cervenciuc 4. Au arbitrat V. 
Dăncescu și J. Malcescti, ambii 
din București.

Sîmbătă au loc meciurile : 
Dorobanțul — Rapid, Relonul
— Textila, C.S.M. — Confec
ția, Mureșul — TEROM, Chi
mistul — Hidrotehnica și Rul
mentul — Știința, iar duminică 
Textila — Confecția, Rapid
— Relonul, Dorobanțul — 
TEROM — Hidrotehnica si 
C.S.M., Rulmentul — Mureșul, 
Știința — Chimistul.

Miercurea Ciuc 
Va — CSȘ Triu 
CSȘ Gheorghen 
7—3, CSȘ 2 Gal 
4—1, CSȘ Sucei 
lăți 5—5. CSȘ 1 
CSȘ Triumf 15
— CSȘ Gheorg 
Miercurea Ciuc 
gheni 9—4. De i 
sit de la compe 
trolul Brașov < 
formația de s< 
de la Suceava, 
meciurile cu 5—

Pe primul lc 
Întrecerii, cs. 
antrenată de T
CSS GHEORt 

TURNEUL J
Tot pe patin 

unde in ultima 
jurat o activit 
bogată a avut 
pdor de junlc 
de formația Cit 
Iar dir. Gheorg 
antrenorul Cs. 
•sîștigat toate p 
12—2 CU CSȘ 
17—4 cu Trium 
cu CSȘ Sf. C 
CSȘ 2 Galați, 
dăuți. Făcînd t 
zultă că tineri 
Gheorgheni au 
luri și nu au pi 
lelalte rezultate 
Sf. Gheorghe 7
— CSȘ Rădăui 
dăuțl — CSȘ N 
2 Galați — C 
7—0, Triumf — 
CSȘ 2 Galați 
10—2, CSȘ Ră< 
Gheorghe 2—3, 
M. Ciuc 6—7. <
— CSȘ M. Clue 
tați — Triumf S

Pe primul 1< 
de-al treilea t 
la Miercurea C 
februarie), CSȘ
Telemac SIRK

„STADI
(Urm

din procesul < 
reactivitate al 
sul optimizării 
zional al proc 
ție și pregătire

Din paleta 
rilor am rețin, 
tențialului bior 
ră națională — 
și școlarilor dii 
studiu început 
și reluat dup*, 
ma rezultatelo 
reușit, în cola' 
și I.E.F.S., să 
neze Sistemul

SĂRITORII ȚINTESC REZULTATE Șl MAI BUNE
(Urmare din vag. 1)

ill
LA LOCUL DE MUNCĂ

Program
de exercif ii (15)

31-2-3Pi, 4

»- 2

1-2-3-4

ZILNIC. GIMNASTICA

P.I. *— stînd. Mâini la piept, 
lateral stânga (1), ducerea la 
dreapta in față, jos (2) și 
înapoi stânga, o dată cu ridi
carea piciorului drept (3). Re
petarea la dreapta cu brațele 
(1—2) și piciorul stâng (3), re
venire (4). Executat: 4 ori.

Pi, 4 1-2
P.I. — miini pe șold. Sări

tura ca mingea pe două pi
cioare de două ori, cu echi
librarea, cu brațele lateral. 
Ușoară ghemuire cu mîini pe 
șold (3), revenire (4). Execu
tat de 4 ori.

Poziția inițială — stînd 
drepți. îndoirea genunchilor, 
arcuirea cu ducerea brațelor 
prin înainte 6us (1—2). Pe 
vârfuri cu mîinile încleștate și 
palmele în sus, întinderi (3), 
reveniri — (4). Executat lent 
de 4 ori.

Hr
Pi.

P.I. — stind. Balansarea pi
ciorului sting înainte-înapoi, 
cu ridicarea brațelor lateral 
(1—4). Aceeași cu piciorul 
drept. O dată cu ducerea pi
ciorului Înainte se execută 
extensie și invers înclinarea 
trunchiului. Executat: 4 ori.

1-2 și 3-4 șold. Inspi- 
de trunchi

PJ. — stînd. Două rotari de 
brațe prin față la stingă 
(J—2). O arcuire la stânga a „ 
trmn.clu.ului, cu brațele ridica
te deasupra capului (3), re
venire (4). Aceeași spre dreap
ta. Executat: 4 ori.

P.I. — stînd. Răsuciri con
comitente ale corpului la stin
gă și ale umerilor, cu trunchiul 
la dreapta (1) și invers (3). 
Brațele sânt în relaxare. Exe

cutat: 6 ori (figura alăturată).

mum pe 
nație cu 2 arcuiri 
în spate, cu ridicare pe vîr- 
furi. Expirație cu 2 aplecări 
ale trunchiului în față. Execu
tat lent de 6 ori.

(locul I în clasamentul gene
ral pe echipe ; locul I la plat
formă fete — Iuliana Nieula 
și băieți — Adrian Cherciu), 
competiție care nu se mai re
zumă de mult la dispute între 
reprezentanții României, Bul
gariei și Iugoslaviei, deoarece 
săritorii din Grecia (mai ales) 
și Turcia au făcut un real salt 
calitativ, care le permite ata
carea locurilor fruntașe.

Cui se datorează progresul 
săriturilor din țara noastră și 
performanțele amintite 7 Desi
gur, sprijinului primit din par
tea federației, care a încurajat 
— și bine a făcut ! — un sport 
considerat, pînă nu de mult, 
„cenușăreasa" natației noastre. 
Apoi, capacității profesionale, 
seriozității și puterii de muncă 
ale cîtorva antrenori, ln frunte 
cu Nicolae Sparios, Elena Ti
mar (C.S.Ș. Triumf București), 
Viorica Kelemen (Crișul Ora
dea) și Constantin Totan (C.S.Ș. 
Lie. ind. 37 București), ai că
ror elevi au fost de regulă 
componentii de bază ai lotu
rilor naționale. în privința do
rinței de a depăși unele difi
cultăți, în scopul continuării 
antrenamentelor, un exemplu 
l-a dat antrenorul Nicolae Spa
rios, care a lucrat, cu sărito
rii de la C.S.Ș. Triumf și 
Steaua, la Ștrandul tineretului, 
in aer liber, pină la 15 no

iembrie ! Datorită măsurilor 
luate, nu s-a îmbolnăvit nici 
un sportiv, iar antrenamentele 
au fost de mare utilitate, do
vadă în acest sens fiind faptul 
că, o lună mai tîrziu, cu pri
lejul „Cupei F. R. Natație", 
desfășurată la bazinul Olimpia 
din Sibiu, echipele celor două 
cluburi au cucerit locul I 
(Steaua în clasamentul gene
ral, C.S.Ș. Triumf la fete).

în aceste condiții, iese și mai 
în evidență — dar negativ — 
faptul că la Sibiu, unde se 
află, din anul 1979, cel mai 
dotat complex de sărituri din 
țară, acest sport nu înregis
trează progresul așteptat, deși 
tradiția ne arată Că de aici 
s-au ridicat, cu ani în urmă, 
unii dintre cei mai valoroși 
oracticanți ai săriturilor din 
țara noastră, printre care mul
tipla campioană Ruxandra Ho- 
ciotă. Din păcate. Dumitru Fo- 
poaie (C.S.Ș.), Gheorghe Banu 
(C.S.M.) și ceilalți antrenori ai 
celor două cluburi cu secții de 
sărituri sînt departe de a for
ma o echipă capabilă să revi- 
talizeze ramura săriturilor în 
orașul de pe Cibin. O rază de 
speranță o dă Angola Popes-su. 
cu o grupă de copii talentați 
și bine instruiți în „A.B.C.“-ul 
săriturilor ; dar dacă eforturile 
tuturor antrenorilor sibieni 
s-ar conjuga spre același țel, 
progresul nu ar întîrzia să a- 
pară, spre beneficiul sportului

sibian și al lo 
de sărituri. O 
va puternică, 
Progresul Buce 
aproape... fant 
Nicoiaescu a c< 
cut la un nivi 
Felicia Pînte- 
activitatea 
fel că doa 
două-trel junio 
vtață" o secție 
Urna vreme ni 
rile antrenoarei 
taru. Prea puți 
ție care era, p 
printre cele m; 
țară, și, in a 
constituia într 
merele loturilo

Și anul aces' 
tive îndrăznețe, 
rea cărora ani 
contenesc. Can 
diale de senior 
de juniori, , 
Balcaniadele, ia 
concureze și s 
tate bune săriți 
tași. Desigur, 
vor susține teși 
bili în ce măst 
participarea la 
cea mai mare 
voluția din u 
poticneli, ne dă 
că ramura sări 
pabilă să oni 
sportul române 
mante ridicate, 
zitatea s’ disc 
tate de S..?itoi 
Intr-o garanție 
litativ !

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Pi, 2-4 1stg.3dr

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 31 
IANUARIE. EXTRAGEREA I : 
87, 85, 23, 46. 81, 41, 88, 78, 27 ; 
EXTRAGEREA a Il-a : 24. 86, 
15, 13, 82, 8, 35, 67, 43, FOND 
TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.439.755 lei, din care 353.246 
lei, report la categoria 1.
• ASTAZI, SIMBATA, «te UL

TIMA ZI pentru procurarea bi

letelor la TRAGEREA MULTIPLA 
LOTO care va avea loc miine, 
duminică 2 februarie. La aceas
tă Interesantă tragere, pairticl- 
panțil au posibilitatea obținerii 
unor Importante câștiguri In 
autoturisme „DACIA 1300". mari 
sume de bani șl excursii tn R.P. 
Ungară.
• Tragerea multiplă Loto de 

mîine, 2 februarie, se va desfă
șura ln București, ln sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, cu

începere de la 
terea numerelor 
va face ÎN DIR 
ora 17,30, pe pre
• TOT ASTA 

ZI și pentru < 
nelor la concurs 
de mline, dumi 
eu 13_mccîuri, c 
vă vor crea pro 
le acestui conct 
mise duminică i 
siunea „Panorar 
reluate luni dim: 
tot pe programu



Campionatul

și problemele lui u Divizionarele in fata noului sezon

F. C. BIHOR ARE ZECE PUNCTE

CÎND ÎȚI IUBEȘTI (cu adevărat) ECHIPA
Ispir, 16 ani la A.S.A. Tg. 
Mureș, deși a plecat din Bucur 
rești. Constantin Dinu, harni
cul mijlocaș cu care Rapid a 
âștigat singurul titlu de cam
pioană, a venit în Giulești rând 
era copil și tot aici a pus 
ghetele în cui, la retragere. In 
carnetul lui nu a existat o 
altă ștampilă de transferare, 
ca și în cazul 
ani neîntrerupți 
cou cu nr. 9), 1 
Mircea Axente.

Sînt și alte 
singur transfer, 
firesc, de promovare, ca al lui 
Cornel Dinu, de la Tîrgoviștea 
sa natală la Dinamo, unde a- 
vea să rămînă 17 ani ca ju
cător de primă valoare.

Să fie, oare, o întîmplare 
că aproape toți acești jucători 
pe care i-am amintit acum au 
fost și figuri de prim-plan ale 
fotbalului nostru, internaționali, 
maeștri emeriți, unii dintre ei 
campioni ai țării ? Nu. PC 
lingă talentul lor, hărnicia și 
buna instruire, STABILITA
TEA i-a ajutat să se împli
nească ca jucători. S-au sim
țit bine în echipele lor, au 
jucat la valoarea lor. De ce ? 
Pentru că, intr-adevăr, și-au 
iubit ecMpele, au ținut la cu
lorile pe care le-au repre
zentat.

In urmă cu cîteva zile, un 
fost jucător, azi în pragul a

Sînt jucători care au făcut 
din echipa în care au jucat 
(sau joacă) o a doua familie. 
Ani și ani, un deceniu sau 
două, și la bine, și la rău, 
s-au identificat cu ea. Cind 
iubitorul de fotbal spune, O- 
blemenco, gîndurile lui se în
dreaptă, automat, și spre e- 
chipa din Bănie, Universitatea 
Craiova. ~................
numele 
imediat 
formația __________
după cum doctorul Mircea Luca 
a însemnat aproape 25 de ani 
acel simbolic „U" al universi
tarilor clujeni.

Și, de-a lungul anilor, ase
menea „simbioze", JUCĂTOR- 
ECHIPĂ, s-au înscris la loc 
de cinste în fotbalul nostru. 
I. Alexandrescu, Gh. Constan
tin sau I. Voinescu — C.C.A., 
Ene I, Căiinoiu, Nunweiller 
III — Dinamo, Pahonțu — Pe
trolul (18 ani neîntrerupți), 
Macri (17 ani) și Greavu (16 
ani) — Rapid. Și generațiile 
următoare au dat asemenea ju
cători fideli echipelor în care 
s-au lansat spre performanță : 
Anca — „U" Cluj-Napoca, Cor
nel Dinu — Dinamo, Axente, 
Broșovschi și Domide — U.T.A., 
Geolgău, Cămătarii, Cîrțu — 
Univ. Craiova, Iordănescu — 
Steaua, Codrcanu — Rapid, 
Dobrin a îmbrăcat tricoul e- 
chipei din Pitești 21 de ani,

Cînd alții pronunță 
lui Mircea Dridea, 
se face legătura cu 
ploieșteană. Petrolul,

lui Dridca 
cu același 

Iordan eseu

(19 
tri
șau

uncazuri, cu 
un transfer

Șl ȘTIE CA SE POATE SALVA CU... 30
de pe Criș, conștient fiind că 
11 așteaptă un retur de „foc" 
pe care noul antrenor îl „ata
că" cu următorul lot de jucă
tori : Lăzăreanu, Liliac și Ba- 
lasz — portari ; Dianu, Dumi
trescu, Biszok, Bruchental. Bu
nico, I. Mureșan, Kiss — fun
dași ; N. Mureșan, Tamaș, La- 
zăr, Cigan și Isaia — mijlo
cași ; Harșani, lie, Georgescu 
și Mihuț (reprimit în lot) — 
înaintași. Acestora li s-au a- 
dăugat și cîțiva jucători nou 
transferați, cum sînt Brumaru 
și Drăghici. de la Victoria 
București, Ncmțeanu, de laF.C. 
Maramureș, și Cosma, de la 
Cehu Șimleu Silvaniei. Au pri
mit acordul clubului pentru a 
activa Ia alte echipe Florean, 
care se reîntoarce la Politeh
nica Iași, I. Marin la Victoria 
București, Simuț, Sălăjean, 
Nițu și Culcer. toii la înfră
țirea O radea.

Romco Pașeu. vicepreședinte
le clubului, făcea următoarea 
apreciere în legătură cu sarci
nile echipei în returul campio
natului : „Tentativa noastră de 
evitare a retrogradării poate fi 
realizată cu condiția ca abso
lut toți jucătorii să sc pregă
tească, pe tot parcursul retu
rului, așa cum i-am văzul că 
• fac în aceste zile. Avem un 
lot deștul de bun, eu suficiente 
elemente talentate, capabile să 
aducă acel mult așteptat salt 
calitativ in joeul echipei. Sîn- 
tem deciși să nu mai facem 
nici un rabat actelor de indis
ciplină. Fiecare greșeală, fie
care Încercare de perturbare a 
procesului de instruire vor fi 
sancționate drastic, indiferent 
de numele jucătorului. Dacă 
vom reuși să acumulăm 30 de 
puncte (n.r. deci — încă 20 !!) 
vom putea să răminem în Di- 
vizfa „A**, chiar dacă două 
dintre echipele amenințate. 
F.C.M. Brașov si Victoria, au 
atuul fortificării vizibile a Io
turilor".

In încheiere, să amintim 
jocurile de verificare perfec
tate de F. C. Bihor. La 9 și 
14 februarie cu F. C. Mara
mureș, la 12 și 16 februarie 
cu Olimpia Satu Marc (ambele 
tur-retur). In sfîrșit, între 21— 
23 februarie, la Oradea va a- 
vea loc „Cupa Crișana", com
petiție la care și-au anunțat 
participarea A.S.A. Tg. Mureș, 
„Poli" Timișoara. Corvinul Hu
nedoara, o formație din pri
ma divizie a campionatului din 
Ungaria și, bineînțeles, F. C. 
Bihor.

Cine și-ar fi închipuit la în
ceputul campionatului că F, C. 
Bihor va încheia sezonul de 
toamnă pe ultimul loc ? Și to
tuși, formația orădeană se a- 
flă acum la jumătatea com
petiției în neplăcuta postură 
de... „lanternă roșie". Cauzele 
acestei alunecări pe toboganul 
tabelei clasamentului au fost 
multiple. Disensiunile, la ni
velul antrenori-jucători-condu- 
cere, s-au ținpj lanț și au cul
minat cu .divorțul" antrenoru
lui Victor Stăneulescu, chiar 
după prima etapă de campio
nat in care bihorenii pierdeau 
net, la București, cu 5—0, In 
fața Sportului studențesc. A 
urmat o perioadă de... zbucium, 
cuplul de antrenori Dărăban — 
Muta nereușind să găsească li
nia de plutire a unei „corăbii" 
cuprinsă de valuri. Nici pre
luarea din mers, din etapa a 
9-a, a conducerii tehnice, de 
antrenorul Constantin Teașcă 
n-a putut găsi echilibrul unei 
nave... debusolate. A venit va
canța, și o dată cu ea planurile 
de redresare a echipei. O e- 
chipă cu o zestre foarte săracă 
de numai 10 puncte și un ne
dorit minus 6 la „adevăr".

Antrenorul C. Teașcă a „su
nat" adunarea la startul pre
gătirilor la 6 ianuarie, zi in 
care jucătorii au fost testați de 
la A la Z. A doua zi a avut 
loc primul antrenament, ședin
țele de pregătire continued ta 
localitate, pină la 12 ianuarie, 
după care lotul bihorean »-a 
deplasat, în vecinătate, la Băile 
Felix. Intre timp, la 18 ianua
rie a fost programată plenara 
clubului, în cadrul căreia a a- 
vut loc și analiza turului. A 
doua zi, antrenorul C. Teașcă 
și-a prezentat demisia, care i-a 
fost aprobată de conducerea 
clubului. In criză de timp și 
de... antrenor, s-a apelat la 
F. R. Fotbal, forul de specia
litate iecomandîndu-1 pe ▼ta
rei Kraus. Și astfel, fosta ex
tremă a Rapidului a preluat 
din mers... destinele formației

70 de ani, ne vorbea despre 
atașamentul jucătorilor față de 
echipă, cit de important este 
acest factor psihologic asupra 
evoluției lor.

Din păcate, in campionatul 
nostru (ca și la alte eșaloane) 
sînt destule cazuri de aseme
nea 
dese, chiar de la un sezon la 
altul. Sînt și transferări care 
pot reface drumul unui jucă
tor, care îl redau fotbalului de 
performanță — Grozea, H&lmă- 
geanu, Cavai, Ilie Stclian, Oct. 
Ionescu, D. Manea (Steaua — 
Sportul studențesc), Costică 
Ștefăncscu, dar aceștia au ră
mas Ia noile echipe și s-au 
afirmat, s-au realizat ca jucă
tori. Alții, însă, și-au tot cău
tat echipa și anii au trecut, 
cazul unor fotbaliști ca Aelenei, 
Agiu, Șt. Popa, Mîrzea, Grosu, 
Cățoi, portarul Nițu, Bolba, 
Nica, Constantin (Ploiești' — 
Cîmpina — Tîrgoviste — Pi
tești — Iași). D. Zamfir, I. 
Gheorghe. Unii au plecat eu 
voia lor, alții eu voia clubu
rilor, deși nu au fost atrași (și 
legați) de noile echipe. Se gîn- 
desc încă de la sosire ca în 
vara (sau iarna) următoare să 
Plece in altă parte. Și acolo 
iar nu-și găsesc locul, nu joacă 
pe măsura așteptărilor și se 
trezesc, Ia încheierea carierei, 
unii pe Ia echipe mici, de „B* 
sau „C“, că au rămas doar 
niște speranțe.

Ca și la antrenori, și la ju
cători stabilitatea are o mare 
importanță in omogenizarea 
unei echipe. în munca de 
perspectivă, fără de care per
formanța sportivă 
realizat. Or, sînt 
antrenori care nici 
nosc bine (se știu 
nume) și atunci să 
trebi de ce echipa lor e domi
nată de efectele improvizației, 
că joacă slab, la întâmplare ?

„mutații", unele foarte

ÎN LABORATOARELE ȘTIINȚEI
manifestare precoce a calități
lor și parametrilor săi de miș
care datorată atît procesului 
de instruire din primele două 
clase, dt mai cu seamă fon
dului său genetic și experien
ței motrice acumulate în pe
rioada preșcolară. „Fișa-docu- 
ment" a Nadiei, din amplul stu
diu amintit, convinge și acum pe 
specialiștii domeniului de ne
cesitatea și valoarea unei ast
fel de investigații, care pun în 
evidență nu numai aspectul 
(exterior) morfologic, ci mai a- 
les partea motrică, concluzie 
hotăritoare pentru a nu se 
pierde copiii (cu adevărat) do
tați pentru sport.

Astăzi, mai mult ca oricind, 
centrul de cercetări colaborea
ză activ, pe multiple planuri, 
cu tehnicienii care răspund 
direct de înalta performanță, 
pentru a-i înarma cu tot ceea 
ce este nou și valoros, cu pre
mise teoretice realmente utile 
în procesul complex de antre
nament.

O idee finală evidentă este 
aceea că, pentru a progresa, 
marea performanță sportivă arc 
neapărat nevoie de cercetare, de 
știință. Se poate spune, fără a 
face un simplu joc de cuvinte, 
că știința a coborît în stadion, 
Iar „stadionul" a urcat spre 
înaltele laboratoare ale științei.

ficare și apreciere (S.U.V.A.), 
sistemul de probe și norme al 
federațiilor, precum și Sistemul 
național unic de selecție 
(S.N.U.S.). Ca o curiozitate cu 
valoare de document amintim 
că in cercetarea potențialului 
biomotric al populației școlare, 
efectuat în perioada 1969—1972 
de conf. dr. Nicu Aiexe, prof. 
Virgil Mazilu și prof. Alexan
dra Focșeneanu, publicat în re
vista „Educație fizică și spori" 
nr. 8 — 1975, a fost cuprinsă 
și o elevă, pe atunci anonimă, 
din orașul Onești, pe nume 
Nadia Comăneci. Era in clasa 
a III-a și avea 9 ani. Dar da
tele testării de atunci au fost 
extrem de revelatoare, de in
teresante. Din capul locului, 
Nadia Comăneci s-a evidențiat 
ca un copil dotat admirabil pe 
plan motric, dominîndu-și au
toritar clasa din acest punct 
de vedere, ca șl mediile pe 
țară, mult în urma rezultate
lor Nadiei ! Nadia 

situat evident

e greu de 
jucători si 
nu se cu- 
doar după 
te mal [n-

Constantin ALEXE

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• „CUPA 6 MARTIE-. Asociația 

sportivă Automatica București, 
organizează cea de a 10-a edi
ție (jubiliară) i „Cupei 0 mar
tie* la care participă 11 echipe: 
Victoria București, Mecanica fi
nă Steaua, I.C.S.I.M., MECON, 
Danubiana, Viscofil, Electromag
netica, T.I.L.I.B., Electronica, E- 
Iectrica Titu și, bineînțeles, Au
tomatica.

pirimele meciuri vor ave» loc 
luni 3 februarie, după următorul 
program: I.CJSJAI. — Danubiana, 
Victoria București — Mecanica ti
nă Steaua șl T.1.I..I.B. — Visco- 
rn. (NIcolae TOCACEK — coreop.)
• MHNE. LA PLOIEȘTI, pe 

utadlonut Petrolul, de la ora II: 
Petrolul — Progresul Vulcan 
București. Gheorghe NERTEA

Comăneci 
înaintea 

punctajului obținut de eșan
tionul pe țară. Autorii men
ționează că „raportarea valori
lor motrice ale Nadiei la cele 

în relief în 
ea, la 9 ani, 
perfect înca- 
normale ale 
a dovedit o

i-a

natice scoate 
imul rînd că 
fost un copil 
ai în valorile 
•stei sale, dar

DE LA I. D. M. S
IJ3.M.S. BUCUREȘTI aduce ta cunoștință celor interesați că, 

pentru o mai bună servire șl o mal mare operativitate in li
vrarea autoturismelor DACIA, Incepînd cu luna februarie 
magazinele auto I.D.M.S. vot onora câștigătorii C.E.C. in 
mătoarea arondare :

1986 
ur-

mu-București — câștigătorilor C.E.C. din 
Sectorul agricol Ilfov.
Pitești — cîștigătorilor C.E.C. din jude-

câștigătorilor C.E.C. din jude- 
Vrancca, Buzău, Neamț, Galați, Brăila, Tulcea,

• Magazinul auto
nlciplul București și
• Magazinul auto ...... __

țeâe Argeș, Dîmbovița, Sibiu, Prahova, Giurgiu.
• Magazinul auto Bacău — ---------- ~

țele Bacău, “ “ . ' .. . . . .
Ialomița, Constanță, călărași.
• Magazinul auto Iași — câștigătorilor C.E.C. din județele 

Iași, Vaslui, Suceava, Botoșani.
• Magazinul auto Cluj-Napoca — câștigătorilor C.E.C. din 

județul Cluj.
• Magazinul auto Brașov — câștigătorilor C.E.C. din jude

țele Brașov, Mureș, Harghita, Covasna.
• Magazinul auto Reșița — câștigătorilor C.E.C. din județele 

Caraș-Severin, Mehedinți, Hunedoara.
• Magazinul auto Timișoara — câștigătorilor C.E.C. din ju

dețele Timiș, Arad, Bihor.
• Magazinul auto Craiova — câștigătorilor C.E.C. din jude

țele Dolj, Gorj, VUcea, Olt, Teleorman.
• Magazinul auto Baia Mare — cîștigâtorilor C.E.C. din ju

dețele Alba, Bistrlța-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj.
Totodată, se aduce la cunoștință publicului cumpărător de 

autoturisme DACIA 1300—1310 că pentru Îmbunătățirea condi
țiilor de livrare a autoturismelor s-a luat măsura reairondării 
cumpărătorilor din unele Județe pe magazine auto I.D.M.S.

Astfel, In cepînd eu data de 1 februarie 193« cumpărătorii 
domidliațl in județele Brăila și Tulcea programați de la po
ziția 2501/1985 pină la 7681/1996 la magazinul auto București vor 
ridica autoturismele de la magazinul auto Bacău, iar cumpă
rătorii domlciliațl în județul Hunedoara programați la ma
gazinul auto I.D.M.S. Timișoara de la poziția 5501/1984 pină 
la 2302/1986 vor ridica autoturismele de la magazinul auto 
Reșița, eșalonat pe grupe de ......................
cdtătii.

Relații suplimentare privind 
tocilor domlciliațl in județele 
magazinele auto in cauză sau

ntrnere eare vor fl date publi-

modul de onorare al cumpără- 
de mai sus se pot obține de la
de la telefon 11.39.50 — int. 179.

EFICIENȚA PREGĂTIRII
(Urmare din pag.. I)

muncii ; complexul polisportiv 
„Sport și Sănătate" a atras pe 
stadion aproape 5 OM de parti
cipant ; in cadrul celor 260 de 
acțiuni turistice au fost angre
nați aproape 20 000 de iubitori 
ai naturii și drumeției ; in •- 
cești indicatori aflîndu-se 
munca, entuziasmul și inițiati
vele celor 32 de cercuri spor
tive din uzină), dar și pen
tru sportivii al căror țel este 
atingerea marii performanțe 
(cei 38 de tineri performeri, 
majoritatea sub 
fac parte din 
republicane — 
nominalizați in 
pice — provin 
copii și tineri care bat Ia por
țile afirmării in eadrul secții
lor clubului, elevi care își de- 
săvîrșesc pregătirea prin 
nenumăratele ore de școală 
antrenament și concursuri, sub 
îndrumarea unor antrenori și 
tehnicieni devotați creșterii ti
nerei generații).

Avind două secții de valoare 
olimpică (scrima și bobul), trei 
de valoare internațională (schi 
fond, volei, patinaj viteză) șl 
11 secții republicane (deci o 
paletă bogată, cu sporturi de 
vară și iarnă, unele care ne
cesită materiale costisitoare — 
ca ambele sporturi de catego
rie olimpică), C.S. Tractorul a 
reușit să aibă, din cei peste 
700 de sportivi legitimați, 36 
în lotul olimpic (14 nominali
zați și 22 de perspectivă) și 
38 în loturile naționale. Cu a- 
cesști performeri, clubul brașo
vean și-a îndeplinit angaja
mentele asumate pe planul re
prezentării internaționale (im
portant indicator al eficienței 
muncii) — 8 medalii (cite fu
seseră planificate) și 39 puncte 
(față de 37). Pe primul loc —

20 de ani, eare 
diferite loturi 
14 fiind deja 
loturile olim- 
din sutele de

floretista Rcka Lazar care, cu 
medalia de argint M Campio
natele mondiale de tineret, de 
Ia Arnhem, a determinat fac
torii responsabili locali s-o 
declare sportiva nr. 1 a du
hului pe anul 1985. Dar acum 7 
Tlnăra și talentata floretistă 
brașoveană, absolventă ta anul 
trecut a liceului, a dat și exa
men la școala de antrenori, iar 
recent, la primul concurs in
ternațional de juniori, de la 
Budapesta, a terminat Învin
gătoare, depunlndu-și, deci, 
candidatura pentru titlul mon
dial al cadetelor, in martie, la 
Stuttgart. Este, de altfel, 0- 
biectivul declarat al antreno
rului ei, Șerban Vlad, cel care 
la club imprimă o notă de exi
gență și rigoare in pregătirea 
tinerelor floretisțe, incepînd eu 
selecția și terminind eu lansa
rea in circuitul eompetiționai. 
Pe o linie similară va trebui 
să se înscrie eît mai eurlnd ți 
Centrul de tineret Tractorul 
(în fapt, nucleul tinerilor can
didați olimpici la sabie), pen
tru a contribui grabnic la re
lansarea acestei arme pe plan
șele internaționale, acolo unde, 
nu cu mulți ani in urmă, re
prezentanții României se a- 
flau pe podiumul olimpie și 
mondial. Dan Găureanu, Atlia 
Papp și Dan Costache, devii 
antrenorului Mihai Ticușan, 
trebuie să depășească eu hotă- 
rfre simplul statut de promi
siune.

După cum și valoarea tine
rilor boberi ai Tractorului (Do
rin Degan, Radu Vasile și Cris
tian Coteanu, antrenați de Do- 
rel Cristudor) reclamă in pers
pectiva apropiată un califica
tiv mai bun decât cel din re
centa dare de seamă a duhu
lui — „participare onorantă Ia 
campionatele mondiale șl eu-

AZI Șl DE MiINE
ropene". Iată, chiar în aceste 
zile, după cum ne-a precizat 
președintele clubului, Gheorghe 
Dumitrescu, in delegația româ
nească aflată la C.E. de tineret, 
de ia Igls (Austria), se află și 
„tânărul tractorist" Radu Va- 
■fle, împreună cu noul bob, 
construit cu dragoste si pri
cepere de un harnic colectiv 
de muncă al întreprinderii de 
tractoare din Brașov. Un pri
lej de a arăta pe pîrtia de 
concurs ce au însemnat nenu
măratele ore de muncă, efort 
și inteligență tehnică, petre
cute în fața planșetei, la ban
cul de lucru, pe suprafața us
cată, de bitum, a stadionului.

Mediocritatea îngrijorătoare 
a voleiului (cîndva, la loc de 
frunte în ierarhia internă), 
handbalului și fotbalului — 
■porturile de echipă, deci, în 
suferință în anul 1985 — are 
la origine, după cum s-a sub
liniat în plenară, un volum in
suficient de muncă, o lipsă de 
colaborare între toți factorii, 
inexistența unui flux perma
nent de promovare a tinerilor 
de valoare, dar și asumarea 
doar parțială a responsabilită
ții ce revine — în primul rînd ! 
— tehnicienilor care se ocupă 
de aceste discipline sportive, 
cantitatea și calitatea muncii 
acestora fiind o noțiune fără 
acoperire nici măcar pe planul 
performanței In eșalonul divi
zionar.

1986 se află La cumpăna ac
tualului ciclu dimple, iar e- 
ficiența pregătirii se află Ia 
ordinea zilei. Printr-o estimare 
realistă a forțelor, printr-0 
valorificare deplină a potenția
lului existent, printr-o organi
zare responsabilă, Clubul bra
șovean Tractorul poate contri
bui eu succes la marea per
formanță sportivă românească 
în perspectiva J.O. 1988.
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AL LUPTELOR
• România ocupă locul 

trei In Europa

I 
l

Etapa a II-a in Turneul „celor 5 națiuni" In J.CL* la baschet feminin
PARIS, 31 (Agerpres). — Ia 

clasamentele europene ale anu
lui 1985 la lupte greco-romane, 
echipa României ocupă, locul 
3, cu 411 puncte, fiind prece
dată de formațiile U.R.S.S. — 
630 puncte și Bulgariei — 463 
puncte. Poziția a 4-a este O- 
cupată de echipa Poloniei — 
388 puncte, urmată la rîndul 
său de Ungaria — 292 puncte. 
Suedia — 193 puncte. Finlanda 
— 137 puncte. Cehoslovacia — 
133 puncte etc. In clasamentele 
individuale, în primii 10 pe 
categorii figurează 9 luptători 
români.

La categoria 68 kg, primul 
loc este ocupat de Ștefan Ne- 
grișan. urmat de Mihail Pro
kudin (U.R.S.S.) și Stanislav 
Barej (Polonia)), în timp ce la 
„74 kg", Ștefan Rusu este si
tuat pe locul secund, poziție 
ocupată și de Ilie Matei, la 
cat 90 kg. Tinărul Sorin Her- 
țea (categoria 82 kg) este cla
sat pe locul 3, inregistrînd cel 
mai spectaculos progres față 
de sezonul precedent, ceilalți 
sportivi români aflați în primii 
10 luptători europeni fiind ur
mătorii : Ion Grigoraș (cat. 130 
kg) — locul 3 ; Mihai Cișmaș 
(cat. 52 kg) — locul 4 ; Nico
lae Zamfir (cat. 57 kg) — lo
cul 4 ; Vasile Andrei (cat. 100 
kg) — locul 5 ; Gheorghe Savu 
(cat. 62 kg) — locul 5.

ESEUL (motorul jocului colectiv) ÎN SUFERINȚĂ!
Cel de al 57-lea Turneu al 

celor 5 națiuni la rugby 1*1 
continuă marșul. era să spu
nem triumfat, dar ne abți
nem... De ce 7 Deoarece am
bele partide din prima etapă 
(Scoția — Franța și Anglia — 
Tara Galilor) au fost dștigata 
de gazde prin lovituri de pi
cior (!). Punctele scoțienilor au 
fost realizate — toate — de 
fundașul debutant Gavin Has
tings (18) : cele ale englezilor 
de „uvertura" Rob Andrew (21). 
învinșii, francezii, au realizat 
două eseuri prin Bârbizier fi 
SeUa ; galezii, unul prin Bo
wen. Așadar, mai mult joc de 
partea celor care au pierdut. 
Pe bună dreptate, presa inter
națională de specialitate se în
treabă, îngrijorată, după cele 
două meciuri : încotro se în
dreaptă rugbyul. Astfel, cuno«- 
cutul comentator francez Henri 
Garcia sublinia (intr-un recent 
articol din ziarul „L’Equipe") 
că a crescut incomensurabil 
rolul șuterilor, „pe punctul de 
a deveni monstruos și amenin
țător pentru viitorul rugbyu- 
lui**„. „Soarta unui meci, spu
ne tot el. depinde tot mai mult 
nu de evoluția de ansamblu 
a unui grup, ci de taleniul u-

nuia sau altuia dintre șuieri**. 
Pregătirea de ansamblu, tacti
ca de joc devin subordonate 
„jucătorului-minune", omului 
care prin șuturile sale, in fond, 
invitație la non-creativitate. 
stabilește rezultatul.

Sigur, și în rugby trebuie fă
cut totul pentru obținerea vic
toriei, dar victoria trebuie să 
fie frumoasă și frumos e, in 
special, eseul, motorul jocului 
colectiv. Orirftă admirație ne-ar 
stirni măiestria unui șuter, e- 
moția artistică, estetică ne-o 
dă numai eseul !

Iată de ce trebuie făcut to
tul pentru a i se reda rugbyu- 
lui strălucirea, vocația sa edu
cativă printr-o exprimare me
reu colectivă, atît de seducă
toare pentru publicul larg.

Azi, etapa a doua, cu me
ciurile Franța — Irlanda Și 
Tara Galilor — Scoția,

Dimitrie CALUMACHI

SEM1FINALISTELE GRUPEI „A“ -DECISE LA COȘAVERAJ!
„11“ a cîștigat la Belgrad, dar.

Echipa feminină de baschet U- 
niverstutea Cluj-Napoca a obți
nut o spectaculoasă victorie, la 
Belgrad, in fața formației Parti
zan. tn cadrul ultimei etape a 
grupei A din sferturile de finală 
ale .C.C.E.-. La capătul unei În
treceri In care ambele formații 
au pus accentul pe acțiunile of
fensive, Universitatea a cîștigat 
cu 114—9* (64—40). Dar. deoarece 
în aceeași zi Levskl-Spartak a 
învins, la Sofia, pe Primlgi Vi
cenza cu 81—76 (43—39). s-a a- 
Juns, ta clasamentul grupei, U 
egalitate de puncte intre trei e- 
chlpe. departajarea fiind făcută 
de coșaverajul direct care a fost 
nefavorabil echipei din Cluj-Na
poca, in semifinale callfidndu-se 
ocupantele primelor două locuri. 
Iată acest clasament:
1. Prlmigi 4 2 2 308:269 6
2. Levskl-Spartak 4 1 1 302:293 6
3. Universitatea 4 2 2 273:321 6

Clasamentul complet al grupei: 
I. Primlgi 10 p, î. Levskl-Spar
tak 10 p, 3. Universitatea 10 p,
4. Partizan ( p.

Chiar dacă nu a reușit să se 
califice, apreciem că echipa Unl-

versltatea Cluj-Napoca a avut o 
comportare bună în ediția actua- < 
11 a .Ci.S.*, fiind la un pas de 
a reedita performanța formația! 
Politehnica București la edifla 
1908—1969 a competiției, cind a 
ajuns in semifinale șl a fost e- 
limioatâ de T.T.T. Daugava Riga, 
ciștlgătoarea trofeului. Precizăm 
că echipele Vicenza și Levskl- 
Spartak au cîștigat „C.C.E." ia 
1985 șl, respectiv. 19M.

In grupa B: Ț.S.K.A. Moscova 
— Stade francala Versailles 
82—89, Vysoke Fraga — Agon 
Dtlsseldorf 67—73. Clasament: L Agon 11 p, 1. Ț.S.K.A. io p, J. 
Stade franoala 9 p, 4. Vysoke 6 p.

In semifinale Cocuri duble) I 
Vicenza — T.S.K.A, șl Levskl- 
Spartak — Agon.

Rezultatele primei etape a re
turului seriei unice (semifinale) 
a „C.C.E." LA BĂIEȚI: Simaa 
Milano — Jalghlris Kaunas 95—00, 
Limoges — Real Madrid 79—92, 
Maocabi Tel Aviv — Cibona Za
greb 105—102. Clasament: 1. Jal
ghlris 12 p (7 jocuri), 1. Cibona 
10 p (« j), 3. Maocabi 10 p (7 j). 
4. Real 9 p (6 j), 5. Simao 9 p 
(6 j), 6. Limoges 7 p (6 j).

Restantă In „CUPA KORACi" t 
Hapoel Tel Aviv — Bosnia Sara
jevo 110—107.

.C.C.E.

PRIMELE ÎNSCRIERI LA
Pe adresa Federației române de 

șah au început să sosească pri
mele confirmări de participare la 
Campionatul european pentru ju
nioare, care figurează în calen
darul competițiilor internaționale 
din acest an organizat în țara 
noastră. întrecerea continentalâ a 
șahistelor junioare, aflată la pri
ma sa ediție oficială, va avea loc 
între 10 și 27 martie, la Băile 
Herculane. Și-au confirmat pînă 
•qctim participarea jucătoarele 
Ana-Maria Botsari (Grecia), Joan
na Sztralka (Polonia), Svetlana 
Matveeva (U.R.S.S.). Pentru cu
lorile noastre vor juca maestre 
internațională Cristina Bădulescu 
și maestra Snraranda Boicu, țara 
organizatoare avînd drept la 
două locuri în turneu.

C.E. DE ȘAH (junioare)
Campionatul european de șah 

al junioarelor (limită de virată 
— 20 ani) se va desfășura In 
cadrul tradiționalului Festival șa- 
hist „Hercules**, aflat la a Vil-a 
ediție. Programul său mal cu
prinde un turneu internațional 
feminin pentru senioare, un „o- 
pen** internațional masculin și 
alte concursuri pe diferite cate
gorii. Pentru prima oară, un tur
neu special va fi rezervat mlni- 
oaiculatoarelor de șah.

PE SCURT • PE SCURT

KATARINA WITT

ȘI-A PĂSTRAT TITLUL
Multipla campioană de pati

naj, Katarina Witt (R.D.G.), 
condusă după primele evolu
ții, a refăcut spectaculos la 
programul liber, executat im
pecabil, și și-a păstrat titlul 
european, la C.E. de la Co
penhaga. Pe locurile următoare 
s-au clasat sovieticele Kira 
Ivanova, Ana Kondrașova și 
Natalia Lebed eVa.

• Turneu feminin de handbal 
la Cheb, in Cehoslovacia: Unga
ria — Cehoslovacia B 28—19, Po
lonia — Olanda 20—18, U.B.S.S. — 
R.F.G. 32—21 • în meci amical 
masculin, la Hanovra: B.F.G. — 
Ungaria 19—23 (9—9).
• Slalomul de junioare de la 

Splinderuv Mlln a revenit ceho
slovacei Paulina .Simerova cu 
1:35,48. Schioare română Adriana 
Macrea a fost a opta, cu 1:38,97.
• Belgianul Jean Marc Renard 

este noul campion de box al Eu
ropei la cat. super-pană (l-a în
vins prin k.o. tehnic In rep. 8 
pe italianul Marco Gallo, In gala 
de la Catanzaro).
• La Albuquerque (New Mexi

co), in cadrul unul concurs atle
tic americanul Billy Olson a rea
lizat un nou record — de sală — 
la săritura cu prăjina, cu 5,89 m 
(v.r. îl aparținea cu 5,88 m).

Caleidoscop

I
I

I
I

I
I
I
I

Fefibal meridian»
Azi, in reflector: campionatul Portugaliei

TRIOUL TRADITIONAL■I

DOMINA ÎNTRECEREA
,De această dată, noi vom pur

ta laurii de campioni**, au de
clarat, înainte de începerea sezo
nului... președinții cluburilor 
Boavista și portlmonense, stimu
lați, poate, de exemplul Veronel.

CLASAMENTUL „LA ZI1

BENFICA 18 n 3 2 36- 8 29Sporting 16 12 4 2 36-10 28
F.C. Porto 18 12 3 3 35-14 27
Guimaraes 18 10 5 3 32-16 25
Chaves 18 8 4 6 20-23 20Boavista 18 7 5 6 23-18 19Belenenses 18 5 8 5 20-15 18Portimonense 18 7 4 7 12-15 18
SaJgueiros 18 7 3 8 15-24 17Se tubal 18 5 6 7 21-27 16Academica 18 5 6 7 13-21 16
Sp. Braga 18 5 4 9 16-24 14
Aves 18 3 6 9 15-24 12Covilha 18 4 3 11 14-33 11Penafiel 18 3 4 11 8-22 10
Maritimo 18 4 0 14 15-37 8

caravana fotbalis-ăoum, după ce ...__
tlcă a și parcurs deja trei etape 
din retur, „podiumul- arată ast
fel: 1. Benfica, 2. Sporting Lisa
bona, 3. F.C. Porto... Semn că, 
cel puțin pentru acest sezon, am
bițiile celor două cluburi s-au

.1

dovedit fără acope
rire. • Deși e vor
ba de un nume bi
necunoscut în fot
balul mondial, care 
nu mal necesită 
nici un fel de pre
zentare, Benfica este 
totuși un lider sur
prinzător.

In vară, clubul a 
renunțat la servici
ile prea rigurosului 
antrenor Pal Cser- 
nai și a apelat la 
englezul John Morti- 
more, care, cu ani 
In urmă, a mai 
pregătit formația 
„alb-roșiilor". Cum 
eforturile financiare 
pentru construirea 
celui de al treilea 
inel al stadionului 
.Da Luz“ au cam 
secătuit vlsterla, clu
bul n-a fost 
să ducă o campanie 
ferări spectaculoasă, 
consecință, actualul 
fost declarat unul 
cu preocupare exclusiva 
clădirea unul nou .unsprezece-. 
Dar, fără să mai dispună de ve
dete d? tipul unul Humberto, 
Stromberg sau Chalana. Mortl- 
more a pus pe picioare forma-

Cel mai bun fotbalist portughez al 'anului tre
cut a fost desemnat Carlos Manuel (Benfica)^ 
care a cîștigat duelul cu principalul contracan
didat, Gomes, „gheata de aur“ a Europei

în măsură 
de trans- 

$i, în 
sezon a 

,de sacrificiu", 
pentru

CUM AU DEVENIT CUNOSCUȚI UNII ANTRENORI
A fi fost sportiv activ, nu neapărat un 

performer în adevăratul înțeles al cuvîn- 
tulul, este indiscutabil o calitate însemna
tă pentru antrenori, deoarece fiecare din
tre ei nu numai că știe în amănunt multe 
dintre „secretele" sportului sau ramurii de 
sport respective, dar. cum se spune, a sim
țit pe propria-i piele dificultățile și stră
daniile impuse de practicarea, cu mal mult 
sau mai puțin succes, a acestora, sînt u- 
nele cazuri că antrenori au devenit repu- 
tîți, chiar și fără ca ei să fi fost practi
cant! ai sportului sau ai unei anume 
probe sportive. Lor le dedicăm ediția de 
astăzi a caleidoscopului.
• Una dintre figurile cele mai pitorești 

ale pugilismului românesc a fost regreta
tul antrenor Zamfir Popazu prin mîinile 
căruia au trecut boxeri din mal multe ge
nerații între care nu puțini au fost cel 
care au ajuns campioni naționali ăi Româ
niei, la amatori sau la profesioniști. Știin
ța maestrului Popazu consta în â asigura 
elevilor săi nu numai q bună pregătire 
fizică, ci șl o solidă pregătire tehnică. 
El bine, Zamfir Popazu, care a fost șl un 
arbitru în ring totdeauna pe fază, nu fă
cuse niciodată box în viață. Iar „mănușile" 
șl le-a pus doar cind a devenit, din tn- 
tîmplare sau nu. antrenor !...
• în țara noastră femeile încă nu au 

ajuns să joace... rugby și totuși una din
tre ele, profesoara Mariana Lucescu, de la 
Clubul sportiv școlar nr. 2, are merite 
deosebite In rugtyul românesc. De activi
tatea ei rodnică de continuele căutări a 
noi și noi talente, sportul cu balonul oval 
din România n-a avut decît a profita. 
Dacă ar £i să amintim doar că Mircea 
Paraschiv, de mal mul ți ani căpitan al 
echipei reprezentative, este unul dintre

aceste talente descoperite și instruite de 
„d-na rugby- și ar fi poate destul ! Dar 
in afara lui Paraschiv sînt încă destul 
alții formați la veritabila... școală de ta
lente a Marianei Lucescu.
• Săritura cu prăjina este o probă —

cel puțin pină acum 1 — exclusiv mascu
lină. Șl totuși, Elisabeta Stănescu și Kodica 
Girleanu sînt dcuă dintre profesoarele-an- trenoare care, * ‘ ...
pregătit destui 
beta Stănescu, 
nică fiului ei 
anului trecut), ___ _ ____ ___ ____. ___
din țară, iar Kodica Girleanu l-a format 
pe tînârul Răzvan Enescu, campionul re
publican de juniori al probei.
• Ștefan Beregszaszi, din Hunedoara, a fost, 

pînă in anii ’60. un valoros alergător de 
semifond. Cină și-a încheiat activitatea 
competlțională a devenit, firesc, antrenor 
de semifond la Metalul Hunedoara, Pînă 
la urmă s-a profilat, lată, pe săritura In 
lungime, eleva sa Marieta Ucu fiind, anul 
trecut, campioană a țării, medaliată cu

Pentru 
propus

deși n-au practicat-o, au 
săritori cu prăjina. Elisa- 

spre exemplu, i-a fost sfet- 
Răzvan (5,15 m în sezonul 
unul dintre cei mai buni

a 1 ca t» talii, Ulcudud,
bronz la Universiada de la Kobe, 
acest an, antrenorul și atleta și-au 
ca obiectiv 7 metri !
• Recentul pensionar Crlstache 

care în tinerețe a fost săritor de 
13 C.C.A. (actualmente Steaua), ca 
nor a avut reușite în domeniul aruncării 
discului, eleva sa Nioulina Barbu. în 
1956, fiind recordmană a României 
42,04 m.
• Nicolae Mărășescu a fost 

săritor în înălțime (1,84 m — 
triplu (cel mai bun rezultat 
1962), pentru c« antrenor să 
put at specialist în alergările

Barta, 
triplu 
antre

anul 
cu

atlet,Șl el
1958) și de 
15,33 m în 
fie un re- 
pe distante

medii și lungi. Prin grupa sa au trecut 
nenumărat! atleți renumiți. Referindu-ne 
numai Ia activitatea de anul trecut, vom 

sublinia evoluția cîtorva dintre elevii și 
elevele sale: Cristieana Cojocaru (cam
pioană a Jocurilor mondiale de sală, de la 
Paris-Bercy, la 800 m, locul HI la C.E. 
indoor de la Atena, medaliată cu argint la 
Universiada de la Kobe), Fița Bovin, lo
curile II la Paris-Bercy și Atena la 1500 
m, a patra la „mondialele" la cros de ia 
Lisabona, Margareta Keszeg, locul II la 1500 
m la J.M.U. din Japonia. Petru Drăgoescu, 
medaliat cu argint la C.E. de sală de la 
Atena etc. O excepție o constituie, indis
cutabil, Sorin Matei — recordman națio
nal la săritura în înălțime cu-2,35 m.
• O întîmplare hazlie: prin anii ’30, la 

terminarea Institutului de Cultură Fizică și 
Sport din Moscova, Zoia Romanova (cea 
care avea să devină soția reputatului atlet 
N.G. Ozolin, ea însăși atletă), a primit re
partiție ca profesoară de educație fizică 
la o asociație sportivă care nu avea decît 
o echipă de fotbal, dar fără antrenor. 
Neavînd de ales, Romanova a pregătit e- 
chipa de fotbal care a obținut rezultate 
meritorii...
• Brazilia, cît o fi ea țară a cafelei, 

a sambei și a fotbalului, înainte de dștiga- 
rer, în 1970, pentru a treia oară a titlului 
mondial, a intrat într-o criză acută de antre
nor pentru echipa reprezentativă. Pînă la 
urmă a fost preferat Joao Saldanha, un 
ziarist de fotbal, este drept, dar care nu 
fusese însă jucător ( ! ). sub conducerea 
căruia echipa „carioca” a obținut o sea
mă de performanțe remarcabile.

I

I
I
I

Romeo VILARA I

tia mult mai repede decît s-ar 
fi bănuit. Nu putem trece cu 
vederea prestația între buturi a 
„veteranului" Bento, oare 
scos mingea din plasă 1065 
nute.
• Campioana „en titre", 

Porto, a pornit în forcing, 
rind poate să topească din start 
elanul rivalelor. Dar eliminarea 
din C.C.E. in fața Barcelonei, șl 
cîteva sinoope în campionat 
(altădată, într-un sezon întreg, 
nu părăsea terenul învinsă de 
trei ori) l-au cam „înecat" mo
toarele. Ceea ce este destul de 
surprinzător. Pentru că lotul, și 
așa destul de consistent în pie
se de greutate, a fost fortificat 
cu brazilienii Juary și Eloi și al- 
gerianul Madjer, ultimul fiind 
singurul care și-a găsit un loc 
printre titulari, f Și un fapt 
puțin obișnuit pentru un cam
pionat destul de tradiționalist 
cum este cel lusitan: ascensiu
nea noii promovate Chaves, 
flată atît de aproape de un loo 
care să-d ofere posibilitatea par
ticipării în Cupa U.E.F.A.

Mihai CIUCÂ
--------------- ȘTIRI ----------------

• Meci amical la Vancouver: 
Canada — Paraguay 0—0. • La 
Malaga, selecționata Marocului, 
calificată la turneul final al C.M., 
a fost surclasată de către echi
pa de speranțe a Spaniei: 0—3 I 
• în „Cupa Italiei" s-au desfă
șurat 5 meciuri în cadrul turu
lui optimilor de finală: Como — 
Juventus Torino 1—0; Empoli 
(Divizia 2) — A.C. Milan 1—0; 
A.S. Roma — Atalanta Bergamo 
2—0; Verona — Pisa 3—0; Fio
rentina — Udinese 3—1; trei par
tide nu fost amînate din cauza 
vremii nefavorabile. • Fostul 
internațional argentinian Alfredo 
di Stefano, vedeta echipei Real 
Madrid în anii ’60, a semnat un 
contract pe timp de doi ani ca 
antrenor al formației F. C. Va
lencia Conducătorii clubului spe
ră ca sub conducerea lui Dl 
Ștefane echipa să depășească si
tuația critică în care se află : 
locul 13 In clasamentul primei ligi a (nmoionohilul

n-a 
mi-
F.C. 
do-

a-


