
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat, 

a plecat spre New York 
pentru a participa la lucrările 

sesiunii jubiliare a 0. N.U.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a plecat luni dimineața spre New York,, pentru a participa la lucrările Sesiunii jubiliare a O.N.U., organizate cu prilejul aniversării a 25 de ani de la crearea Organizației Națiunilor Unite,Tovarășul Nicolae Ceaușescu a plecat împreună cu soția sa, Elena Ceaușescu.Cu același avion au plecat tovarășii Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., deputat în Marea A- dunare Națională, și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.La plecare, pe aeroportul Băneasa, erau de față tovarășii Emil Bodnaraș, Paul Ni- culescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Constantin Drăgan, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Popa, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre Blajovici, Miron Constantinescu, Mihai IDalea, Mihai Gere, Ion Iliescu. lop Ioniță, Vasile Patili-

neț, Ion Stănescu, precum și soțiile conducătorilor de partid si de stat, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, ziariști.Erau prezenți Leonard C. Meeker, ambasadorul S.U.A. la București, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră Sayed Abbas Chedid, directorul Centrului de informare al Organizației Națiunilor Unite, și alți membri ai corpului diplomatic.Mii și mii de cetățeni ai Capitalei, veniți la aeroport fac o entuziastă manifestare tovarășului Nicolae Ceaușescu. Răsună puternice aplauze, o- vații. Ei își exprimă sentimentele de dragoste și înaltă prețuire ce le nutresc față de conducătorul partidului și statului nostru. Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cu căldură aclamațiilor mulțimii. Avionul oficial cu care călătorește spre New York tovarășul Nicolae Ceaușescu a decolat la ora 9. (Agerpres)
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La 28 octombrie

La Hagas A.D.O.- 
Lotul A român

La Sofia i Lotul A 
bulgar-Lotul olimpic 

românLotul A ți echipa olimpică vor susține în ziua de 28 octombrie meciuri amicale peste hotare. Tratativele purtate de Federația, română de fotbal cu diverse echipe au luat stîrșit, în- cheindu-se cu rezultate concrete. Astfel, lotul A va e- volua în Olanda, în compania actualului lider al campionatului — A.D.O. Haga, iar echipa olimpică va în- tîlnl, la Sofia, prima selecționată a Bulgariei.
Echipa de fotbal a României pe drumul

noii tentative de calificare

BENEFICIUL MATURITĂȚII SI TEHNICII SOLICITĂ IDEI SI REZOLVĂRI NOI
® n meciul cu Finlanda, g echipa noastră națională s-a bazat pe mulți jucători participanți la C.M., asigurîndu-și, deci, o structură în stare să susțină ideea de stabilitate și continuitate, acum, la începutul noii ediții a campionatului european. în paralel, ea a fost și obiectul unor primeniri fortuite, în speranța că vor fi amendate unele puncte nevralgice și că va dobîndi o capacitate superioară celei din sezonul trecut. Condițiile partidei (adversar modest și o întreagă ambianță favorabilă) interzic

Miercuri și joi, la „Floreasca"

SPECTACOL DEMONSTRATIV AL ECHIPELOR
DE GIMNASTICĂ ALE JAPONIEI ȘI ROMÂNIEIAșadar, echipele de gimnastică ale Japoniei se află zile în Capitală. Du- a doua zi după sosirea

lor în București, gimnaștii niponi au efectuat un antrenament de acomodare la sala de la complexul „23 August", a-

Gimnaștii niponi surprinși ieri la antrenament, în sala 
Floreasca Foto : DRAGOȘ NEAGU

comodare care a devenit un antrenament veritabil de două ore (cîte 30 de minute la fiecare aparat). în cursul zilei de luni, oaspeții au vizitat Palatul pionierilor, iar la prînz, la sediul CNEFS, conducătorii și antrenorii ce însoțesc pe sportivii japonezi au fost primiți de președinta Federației române de gimnastică, Elena Poparad.Apoi, din nou la antrenament. Gimnastele — la sala de la „23 August", gimnaștii — la Floreasca. Sub supravegherea renumitului Yukio Endo, antrenorul principal al echipei Japoniei, și urmăriți de ochiul sever al video-magnetofonului (noutate pentru sala Floreasca Și pentru numeroșii specialiști și gimnaști români care i-au urmărit la lucru), oaspeții — într-o extraordinară ordine și disciplină — au lucrat timp de aproape patru ore. După ce timp de o oră au executat o încălzire generală și elemente de ■crobatică, Hayata, Nakayama, Kato și ceilalți ași ai gimnasticii nipone au exersat elemente sau au efectuat exerciții complete la toate cele șase aparate.
Conducătorii delegației ja

poneze au răspuns favorabil 
propunerilor făcute de federa
ția noastră, astfel că demon
strația echipelor de gimnas
tică ale României și japoniei 
va avea loc miercuri (fete) 
și joi (băieți), de la oră ÎS, 
în sala Floreasca.

judecăți de valoare comparativă. Este gratuit să ne întrebăm, după jocul de alaltăieri, dacă naționala se dovedește acum superioară echipei văzute în preliminarii sau la Guadalajara. Se poate însă afirma că RADUCANU, LU- PESCU, DINU, DOBRIN, DUMITRU, NUNWEILLER, TA- TARU, NEAGU, DUMITRA- CHE, sînt jucători ce pot reprezenta și în continuare serioase puncte de sprijin pentru construirea reprezentativei, capacitatea lor înmulțind numărul de soluții și permi- țînd felurite opțiuni. Coeziunea internă a echipei, sesizabilă în numeroase momente, este tocmai rezultatul prezenței acestor jucători care s-au întîlnit de atîtea ori în ultimii doi ani în lotul național. Reconfortantă ni s-a părut, desigur, și strădania lui Do- brin de a pune în mișcare toate fațetele marelui său talent, pentru a cîștiga definitiv un loc în structura echipei. Reușitele șale, mult apreciate de spectatori, le-am dori să le permanentizeze. (Notarea care i-a venit din partea antrenorului Angelo Niculescu nu este însă de natură să alimenteze elanul acestui controversat jucător.)Pe scurt, duminică s-a reconfirmat faptul că în prezent dispunem de cîțiva jucători de elită, în conformitate cu exigențele fotbalului internațional, că EXISTA O ECHIPA REPREZENTATIVA în stare să ajungă un organism colectiv cu deosebită putere de apărare și forță de atac. Publicul a sesizat aceste valențe, apreciind cu generozitate evidențele și latențele naționalei, cum tot așa de bine a observat și limitele ei actuale, pe care le vrea, ca și noi, eliminate.în afara rezultatului, interesant în orice competiție ofi-

U na dincială, partida de acum două zile avea, cum am mai spus, și un subtext experimental, fiindcă intilnirea cu echipa Țării Galilor va fi mult mai aspră și cere soluții de neinfirmat. Din acest punct de vedere ultima evoluție a exprimat cu precădere realități știute sau intuite, fără să simplifice lucrurile, ci poate dimpotrivă. Mai întîi a ieșit în evidență pe lingă realizări, existența unor deficiențe
I. MITROFAN

spectaculoasele finalizări ale lui Dumitrache în meciul cu Finlanda.
—.— ................... ...........- ■.. — . ț

MIERCURI, PE „REPUBLICII"

Rapid intîlnește cunoscuta 
echipă braziliană F.C. Bangu

(Continuare in pag. a 4-a)

După cum am mai anunțat, cu ocazia turneului pe care îl face în Europa, cunoscuta echipă braziliană F.C. BANGU va susține un med și în țara noastră. Partida va avea loc miercuri, pe stadionul Republicii, cînd F.C. Bangu va întîlni pe Rapid, în rîndurile

căreia vor evolua și compo- nenții echipei naționale, Ră- 
ducanu, Hupescu, Dumitru șl 
Neagu. ,Gum ora de începere a meciului nu a fost încă stabilită, vom reveni mîine cu precizarea respectivă.

Bilanțul s-ar fi putut prezenta 
mult mai rodnic și eficient

De curind, o brigadă de control a C.N.E.F.S., condusă de conf. universitar ION ȘICLOVAN 
a efectuat timp de 10 zile un control al activității sportive din orașul Oradea și județul —* I — „ f» ■ a ■ ,1 —' —• ■ —. —I — — —T — * m>———.t—- «■ — — ——— *. l —. — ba — I——• —_ t ____ — *_ ■ -

drul unei ședințe la care au participat membrii biroului Consiliului județ*
fizică și sport și un mare număr de activiști sportivi din sectorul anali 
acest bilanț, vom

COLOANA REALIZĂRI
LOR GENERALE

PREMIILE „RALIULUI TOAMNEI
Ieri după-amlază juriul Raliu

lui Toamnei s-a întrunit pentru 
a lua în discuție cele ctteva con
testații făcute de concurențl. Ho- 
tărîrile juriului au adus 
modificări, clasamentelor in 
figurează toate cele 25 de i 
paje prezente atît la start 
fii la sricdri* 6 Iată acum’ CLASAMENTUL 
NERAL AL (.RALIULUI TOAM- 
INEI" :

1. Dan Bonjuc — Ileana Iliescu 
(Flat 850), 253 p. : 2. Sever Va- 
Bian — Aurel Vasian (Skoda 1000 
MB) 264 p. ; 3. Mihnea Ludu — 
Adrian Mureșan (Flat 600) 267 p.; 
A. Cornel Găman — Gheorghe 
Găman (Dacia 1100) 275 p. ; 5.
Constantin Radu — Dumitru Co- 
can (Fiat 850) 280 p. ; 6. Olga 
Snlc — Eugen Ionescu Cristea 
(Flat 850) 282 p.

Pe clase, lată ordinea Învingă
torilor: CLASA I (plnă la 600 
cmc) : 1. Mihnea Ludu — Ad. 
Mureșan (Fiat 600) 267 p. ; 2.
Halina Lascăr — Marlnela Sur
loiu (Trabant 601) 295 p ; 3. Alex. 
Cătuneanu — Gh. Codreanu (Flat 
600) 305 p.

CLASA A IT-A (800—1000 cmc) 5 
1. Dan Bonjuc — II. niescu (Flat 
850) 253 p. ; 2. S. Vasian — A. Va
sian (Skoda 1000 MB) 264 p. ; 3. 
Const. Radu — D-tru. Cocan 
(Flat 850) 280 p.

CLASA A III-A (1000—1300 
cmc) : 1. Cornel Găman — Gh. 
Găman (Dacia 1100) 275 p.; 2.
Olga Snlc — B. Ionescu Cristea 
(Flat 850) 282 p. ; 3. Valentin Vi-

mici 
care 

echi- 
cît

GE-

șan — I. Rlzescu (Dacia 1100) 
286 p.

CLASA A V-A (1600—2000 CHIO): 
1. N. Tănase — N. Nlcolau (Re
nault 16) 32o p. ; 2. M. Ionescu — 
D. Rusu (Dacia 1100) 325 p. ; 3. 
Mircea Atlas — Maria niescu 
(Flat 850 sport) 329 p.

„CUPA DOAMNELOR" :
1. Halina Lascăr — Marlnela 

Surloiu (Trabant 601) 295 p. ; 2. 
Constanța Niculescu — Mariana 
Banner (Dacia 1100) 729 p. ; 3. 
Coca Georgescu — Elisabeta loa
der (Trabant 601) 1032 p.

Distribuirea premiilor oferite 
de Școala de șoferi amatori 
București, organizatoarea raliu
lui. C.E.C.j A.D.A.S. șl Loto- 
Pronosport va avea loc astăzi, 
la ora 18 la Modern Club (bd. 
Bucureștii Noi 48).

CAMPIONATELE
REPUBLICANE DE CROS

In patru orașe (BACĂU, 
BUCUREȘTI, Rtn. VlLCEA 
și SIBIU) vor avea loc, în 
ziua de 1 noiembrie, între
cerile etapei de zonă a 
campionatelor republicane 
de cros (individuale și pe 
echipe). întrecerile finale 
ale acestei competiții sînt 
programate în ziua de 8 
noiembrie, la TG. MUREȘ.

âi Olimpicii antichității SE 
g iși săltau genunchii pe g 
g grelele alei cu nisip. In ■■ 
«■ tinerețea noastră — și a £ 
£ altora — zburdam pe tăp- £ 
£ șanele de iarbă sau ne g 
g înfundam cuiele pantofi- “ 
g lor in pistele cenușii din — 
■a scrum de locomotivă. S 
a. Zgura cărămizilor roșii a g 
g reprezentat o evoluție. S

; Acum trăim revoluția te- g • ! renurilor de sport pre- g 
£ parate în laboratoarele ■ 
“ de chimie. Produse in- £ 
£ dustriale care se vînd £ 
g la metru pătrat și poar- x

> tă nume, precum măr- g 
£ cile de automobile, ca nu " 
£ cumva să le confundăm: » 
£ Uniturf, Rubkor, Tartan, £ 
— Rekortan, Elastaturf. £ 
£ Amestecindu-se în £ 
“ sport, chimia a luat și £ 
£ accente romantice. Ea “ 
£ pune un atlet să declare — 
£ (firește sub anunțul pu- * 
g blicitar al mărcii): *„Am £ 

alergat desculț și călcam £ 
£ parcă prin trifoiște..." g 
£ Produsele devin artifici- - 
£ ale, poezia se întoarce £ 
“ la natură.

VICTOR BANCIULESCU ■ 
FuilllIlllllllllIlllHlllllIft

Bihor. La sfîrșitul perioadei de investiga ție, primele concluzii au fost prezentate în ca- 
.......... ‘ ‘ țean pentru educație 

. . ------ ... . .... ___ sectorul analizat. Fiind martori la
bilanț, vom prezenta cititorilor noștri o serie de aspecte de interes general.construcții — Oradea); pre

ocupările pentru învățarea 
înotului. La grupa de gim
nastică pregătită de prof. F. 
Ban, de la Liceul nr. 3 — O- 
radea (fele de 11—13 ani, au 

fost subliniate virtuozitatea

tă nivelul precar al calităților motrice ale elevilor. Faptul se datorește, bineînțeles, formalismului care bîntuie în orele de educație fizică, ajunse astfel fără randament.
Au fost bine apreciate: 

activitatea colectivului cate
drei de educație fizică de la 
liceul din Beiuș (metodică adecva- ameliorare bazei lecții fizică

pre-

nici. Au mai fost relevate 
cele 13 titluri de campioni 
naționali obținute de sportivi 
din județul Bihor, aportul 
organizatoric al sindicatelor 
la desfășurarea activității 
sportive de masă, participa-

Exemple cDin cele 18 fete ale unei clase a Xl-a, doar una e în «tare să te 3,50 sară la lungime peșin.tă, continuă amateriale, de educație exemplare),
cum și a celui de 
Ia școala generală 
nr. 2 din Salon ta; 
utilizarea sporită 
a crosurilor ca 
mijloc de îmbu
nătățire a rezis
tenței fizice a 
organizarea de 
tiții sportive în

elevilor ; 
compe- 

timpul 
liber al școlarilor (Liceul de

antrenorul spakov: „Steaua va avea patru 
campioni la box"

• Rapidiștii In vizită la Steaua • Pometcu, singura grijă a lui 
Aurel DumitrescuE oare închisă sala de box a clubului din Giulești ? Gărui fapt se datorește prezența antrenorului rapidist Tedi Niculescu, și a elevilor săi în sala clubului Steaua ?Asupra acestui lucru aveam să ne edificăm imediat. „Nu 

este închisă sala noastră, ne spune antrenorul Niculescu, 
dar întrucît noi avem un lot 
restrîns, simțeam nevoia să 
schimbăm partenerii de an
trenament. Iată pentru ce 
sîntem în vizită la Steaua".

„Vă aștept și miercuri, intervine antrenorul Spakov, 
după cum îi invit și pe boxerii 
de la Metalul; apoi vom pleca 
și noi prin alte săli. Sînt ex
trem de utile aceste contacte 
între boxeri, mai cu seamă 
acum înaintea turneului fi
nal al campionatelor".De fapt, cei pe care ne propusesem să-i vizităm de data aceasta sînt pugiliștii clubului militar. Ei au avut întotdeauna un cuvînt greu de spus în campionate. Noul sistem de desfășurare a finalelor, cu meciuri aproape zilnice, le-a dat de gîndit și ste- liștilor, care sînt conștienți că vor fi supuși unui mare efort. Aceasta este și explicația pentru care elevii lui Chiriac si Spakov se pregătesc cu atî- ta sîrg.în ring, perechile se succed. Năstac (Steaua) — Tecucea- nu (Rapid), Popa (S) — Bădoi (R), Drăgan (S) — Gruiepcu

(S), Pușcaș (S) — Mageri (R). Schimburile sînt cam dure, ceea ce-1 determină pe antrenorul Șerbu Neacșu să intervină deseori pentru a tempera zelul boxerilor. O mare poftă de lucru manifestă cam-
pionul european Aurel Dumitrescu. Țelul lui Dumitrescu este de a cîștiga titlul na-

R. CALARĂȘANU

tehnică, premisele pentru 1- 
naltă performanță), ca și 
randamentul deosebit al unor 
profesori de specialitate — Francisc Matei, Dumitru Tudor, Ion Ilea, G. Walcowschi, Ion Buda, Gh. Luchin, Atena Vidican. Desfășurarea gim
nasticii în producție se rea
lizează în cadrul unor coo
perative meșteșugărești. Pen
tru prima oară s-a organizat 
în țară o grupă de practica
re sistematică a exercițiilor 
fizice de către oamenii vîrst-

rea activiștilor U.T.C. la via
ța sportivă a satelor și, in 
sfîrșit, prezența în loturile 
naționale a unor sportivi din 
acest spațiu geografic.

ÎN MULTE LOCURI EDU
CAȚIA FIZICĂ RĂMTNE 

TOTUȘI, O 
VORBA MARE

SIMPLĂ

în numeroase școli, echipei de control însă date obiective care ates-membrii au cules

Restul sar mai 
puțin, iar una nici 
măcar 2 m.

La o altă școa
lă, majoritatea e- 
levelor unei clase 
aleargă 100 m în 
19, 20 și peste 20 
de secunde, ceea 
ce aduce cu un 
mers ceva mai 
repede.Un mare număr de copii a- leargă pe călcîie,deci inestetic și fără eficacitate. De ce ? Pentru că nu s-a perseverat în însușirea corectă a acestei deprinderi elementare și fiindcă elevii aleargă foarte puțin.’ 

Intensitatea efortului .din 
lecțiile de educație fizică șe 
situează sub pragul minimei

Romulus BALABAN

(Continuare In pag. g i-a)

(Continuare in pag. a 2-a 
la rubrică)

Antrenament la mănuși, ieri, la Steaua, intre corzi, Gruiescu 
(stingă) și Drăgan

Fotei y, BAGEAG

! SCENA DE GHEATĂ "j
iai e puțin și în Palatul nostru de gheață vor răsuna din nou acordurile festive, vestind apariția patinatorilor pe dreptunghiul imaculat. Siluetele lor vor luneca sprintare între mantinele, în ro- ’ firi repezi și sărituri neînfricate, unind într-un I singur mănunchi grafia, elanul și măiestria desăvîrșită. Patinajul artistic, sport făcut să delecteze privirile, reintră în drepturi sub cupola patinoarului acoperit „23 August”.Acolo unde patinează, de cîteva duminici, copiii noștri, gustînd din bucuriile lunecării pe gheață, vor evolua acum copii-minune. Adevărafi artiști pe patine, oaspefi: Bucu- reștiului își fac un debut îndelung așteptat și dorit, pe prima noastră scenă de gheață. Vom vedea evoluînd campioni mondiali și europeni, patinatori și patinatoare care au cules laurii cei mai de pref în marile competiții, ca și aplauzele nestăvilite ale publicului iubitor de frumos.Rodnina și Ulanov, Karelina și Proskurin, Ludmila Besakova, Zoller, Zidek, Cetvertuhin si alți artiști ai gheții dau la București, la finele acestei săpiămîni, un adevărat spectacol de gală. Este și primul din istoria, să recunoaștem, destul de săracă în evenimente, a patinajului nostru.Cu interes și legitimă simpatie, așteptăm și apariția celor doi campioni ai țârii, foarte tinerii Beatrice Huștiu și Gheorghe Fazekaș. Am fi dorit, totuși, să vedem, cu acest prilej, mai mulți patinatori români evoluînd alături de marii noștri invitați. Dar, o curioasă hotă- | rîre a organizatorilor, întărită de biroul fe-

deral al F. R. Patinai, limitează prezența mânească în programul spectacolului la ... mai aceștia doi, măsură cu totul contrară o- bișnuinței firești de a profita de asemenea manifestări internaționale, promovînd și speranțe autohtone. Și cu atît mai puțin explicabilă, dacă ne gîndim la cită muncă se depune și cîfi bani se cheltuiesc pentru formarea unui patinator. De ce să se irosească în vînt atîtea sacrificii morale și materiale ? lată motive, pentru care sîntem convinși că se va reveni asupra acestei inoportune restricții.Cu unica rezervă de mai sus, considerăm că există suficient temei pentru a aplauda cu anticipație inițiativa celor care au pus pe picioare această demonstrație internațională, cu un conținut — avem convingerea — cu adevărat excepțional. Dar, o dată deschis subiectul, el nu poate fi < două zile de spectacol. L _va avea succes (și e firesc să-l aibă) ne punem încă o întrebare: de ce, acum cînd 
avem patinoar acoperit in Capitală, nu este 
lărgită activitatea de spectacole pe gheată ?Bucureștenii au rămas încă la amintirile „Parisului pe gheată”, dar revistele de acest gen au ajuns, dincolo de hotare, la splendori nebănuife pentru mulți dintre noi. Sînt o serie înheagă de ansambluri de patinaj artistic care ar putea să susțină spectacole în țara noastră. Iar toate acestea ar da un impuls considerabil, pe diverse planuri, activității pe patinoarele noastre.Să fie doar un început.
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DESTULE SEMNE DE ÎNTREBARE... PENTRU MECIUL CU ITALIA ACTIVITATE INTENSĂ PE PATINOARAșadar, derbyul Grivița Ro
șie — Steaua a lămurit, cel puțin pentru moment, disputa pentru șefie în divizia A. Cîștigînd această partidă- cheie, rugbyștii militari și-au consolidat poziția de lideri, avînd două puncte avans față de principalii lor taloneri, jucătorii de la Știința Petroșani.în condițiile jocului nervos practicat de echipa campioană, Steaua, lucidă, atentă la toate greșelile adversarei sale, nu putea pierde. Avantajul avut în margine prin eliminarea lui Denn an, a fost valorificat prompt. Din min. 12.' la repunerea baloanelor n-a existat decît un prinzător, 
Șerban. Și la fel s-au petrecut lucrurile în grămezi, din care jucătorii Stelei au scos mult mai multe baloane. în orice caz, perechea de mijlocași a Stelei, Giugiuc — Mateescu a reușit să se descurce onorabil și chiar să realizeze puncte. Ea se impune, fără îndoială, în atenția selecționerilor, a- f cum, în preajma dificilului examen cu Italia.Ce al ți jucători ar fi susceptibili de selecționare ?De la Steaua trebuie să a- vem în vedere evoluția satisfăcătoare a lui Șerban. activ ca prinzător dar și în jocul grămezilor. In absența lui Ciobănel (accidentat miercurea trecută la Sibiu), acestuia i-a revenit sarcina de dispecer al echipei militare, de care considerăm că s-a achitat conștiincios. Bine au jucat Gh. 
Mircea, Postolache, Achim șl 
Băltăreții, mai ales în partea a doua a meciului, cînd în geneiral înaintarea echipei Steaua a avut momente de dominare netă. Este adevărat, în condițiile în care adversara rămasă în 13 oameni, a acționat tot mai șters. Totuși, jucătorii menționați ar ;... putea intra în discuție.».*■; Cît privește Grivița Roșie, . d.e la aceasta am reținut jocul mai curat și mai matur practicat de Pop. Bine a jucat, în prima repriză, și Atanasiu, în timp ce Demian, în puținul timp cît s-a aflat în teren, a dat aripi echipei sale. Veluda, accidentat în partida cu Rapid, n-a putut fi utilizat.In orice caz, apare destul de redus lotul jucătorilor care s-au impus, cît de cît, în par- tida-derby. Și, desigur, destule semne de întrebare.In schimb, în meciul Dinamo — Farul a reapărut Nica. O prezență tonică și pentru echipa sa și pentru selecțio- nabili, care au putut să vadă la lucru un jucător complet, tenace și inspirat. Reintrarea lui Nica în lot va simplifica mult rezolvarea problemei liniei de treisferturi. Tot de la dinamoviști s-au evidențiat 
Iorgulescu, Dragomirescu și, în parte, Baciu. Prea puțin convingător, în schimb, jocul lui Tufuianu.-«Marț», ia stadionul „23 Au- gust“, selecționerii urmează să fixeze un prim lot și să stabilească, totodată, planul de pregătire pentru meciul cu Italia.

Tiberiu STAMA

PE SCURT, DESPRE CELE
LALTE MECIURI ALE 

ETAPEI A Vi-ADINAMO—FARUL (35-10). Echipa bucureșteană a realizat din nou un scor astronomic, de data aceasta în dauna Farului, într-o evidentă eclipsă de formă. Jocul a fost, totuși, echilibrat pînă în min. 18, după care echipa gazdă a punctat cu regularitate. A

condus foarte bine A. Lem- neanu (E. Petre, corespondent).RAPID — POLITEHNICA (12—9). Partida a fost de o deosebită spectaculozitate, cu multe acțiuni pe liniile de trei sferturi. Ambele echipe au făcut o mare risipă de e- nergie șl mai ales Rapidul, care ni s-a părut mult schimbată în bine. Datorită fermității apărărilor nu s-a înscris decît o încercare. Autor Rujoiu. Au mai punctat: O- prea (3 ,,drop“-uri) și Drăgan (Iov. ped.) pentru Rapid, respectiv Crișan („drop“ și o Iov. ped.) pentru Politehnica. 
(Geo RAEȚCHI).RULMENTUL BlRLAD — CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI (14—3). La început jocul a aparținut oaspeților, dar treptat, gazdele și-au revenit, impunîndu-și inițiativa și cîștigînd pe merit. Au înscris : Bucoș (două Iov. ped. și o transf.). Miholescu și Senoc (cîte o încercare). Pentru oaspeți, Gheorghiu a realizat un „drop". A condus foarte bine, P. Ionescu. (E. Solomon, cores. principal).AGRONOMIA CLUJ — G.S.M. SIBIU (9—0). Joc frumos, deschis, cîștigat de stu- denți la capătul unei partide în care au avut permanent inițiativa. S-a remarcat înaintarea echipei gazdă. Realizatori : Balint (două Iov. ped.) și Cordoș (încercare). A arbitrat foarte bine Th. Nașe. 
(Radu MIRCEA, corespondent)

ÎNAINTEA ÎNCEPERII CAMPIONATULUIPatinoarul artificial acoperit din Capitală nu cunoaște odihna în aceste zile. Se lucrează trepidant pe gheață, se muncește pe acoperiș, pentru încheierea izolației termice ca să se dea astfel celei mai mari arene de iarnă din țară gradul adecvat de confort și utilitate.Echipele Dinamo, Avîntul Miercurea C’iuc și Avîntul Gheorghieni se află în București, susțin antrenamente și meciuri de verificare. Agronomia Cluj a preferat o stațiune de altitudine, stabilin- du-și pînă joi cartierul general la^Poiana Brașov. Steaua a sosit ieri din turneul întreprins în Cehoslovacia, Austria și R. F. a Germaniei, iar I.P.G.G. este așteptată să vină astăzi din Cehoslovacia. Se poate aprecia, așadar, că perioada precompetițională a fost bine folosită, echipele avînd asigurată posibilitatea unui stagiu pe gheață mai lung și mai complex decît în alți ani. Să sperăm că aceasta se va vedea în calitatea jocurilor care încep sîmbătă.Se constată, totodată, o mai mare preocupare pentru promovarea tineretului în loturile de bază ale formațiilor divizionare A. La Steaua, Dinamo șj I.P.G.G. mai ales au apărut multe nume noi, juniori care se vor căli în

focul întrecerilor de primă categorie. Evoluția lor va fi urmărită prin prisma alcătuirii echipei naționale care va participa între 26 decembrie și 4 ianuarie la Campionatul european de juniori programat în țara noastră.Dinamo are o întreagă linie de juniori, Tureanu—Țone 
(fundași), Axinte—Bandaș— 
Costea (înaintași) pe care antrenorul Mișu Flamaropol intenționează s-o folosească curent, chiar și în cele mai grele partide.Și antrenorul Ștefan Ionescu, de la I.P.G.G. poate arunca pe gheață o echipă de juniori : Neteda (portar), Floian
— Vasiliu (fundași), Ipeghian
— Malihin — Mihnea Ionescu 
(înaintași).La Steaua, Zoii Czaka va conta pe aportul portarului de rezervă Vasile Morar, fundașilor Mihăilescu și Miricioiu, care au debutat anul trecut, și atacantului Herghelegiu.Tuturor acestor tineri trebuie să li se asigure LA CLUB nivelul corespunzător de pregătire fizică, măiestrie tactică și îndemînare tehnică, pentru ca atunci cînd vor fi convocați la lot să nu rămînă decît efectuarea procesului de omogenizare și cristalizare a liniilor în vederea importantei competiții de la sfîrșitul anului.

V. Ch.

FINALĂ MARATON CU 22 DE PARTICIPANT!!
• Un jucător iranian, hors-concurs, In turneuCea mai importantă competiție Internă, finala campionatului național individual masculin de șah, va începe la 20 octombrie, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare, ținînd afișul pînă la 11 noiembrie, cu o singură zi de pauză.Turneul reunește principalele forțe șahiste ale țării, distingîndu-se, totodată, prin- tr-o caracteristică în premieră: anul acesta vor evolua în această întrecere națională nu mai puțin de șase debutanți. De asemenea, a

fost acceptată participarea în afară c’e concurs (rezultatele sale nu vor conta în clasament) a unui jucător iranian, dîndu-se curs favorabil cererii formulate de forul de specialitate din a- ceastă țară.Iată lista celor 21 de concurențî români: V. Cio- câltea, actualul campion, (Constructorul București) — maestru internațional, FI. Gheorghiu (C.P.M. Buc.) — mare maestru internațional, T. Ghițescu (Constructorul București) — maestru internațional, Tr. Stanciu, D.

Ghizdăvu (ambii Constructorul București), M. Pavlov, Em. Keicher, V. Georgescu (toți Electronica București), S. Segal (Universitatea București), V. Vaisman (Medicina Iași), S. Neamțu (Feroviarul Craiova), A. Buză (C.S^I. Cluj), Era. Ungureanu (Mureșul Tg- Mureș) — maeștri, P. Joița, J, Solomonovici (ambii Locomotiva București), D. Bena (Universitatea București,) M. Ghindă (C-P-M. București), E. MozeȘ, A. Kertesz (ambii Vagonul Arad), M. Tratatovici (Constructorul Galați), N. Ilijin
Șl ACUM TURNEUL FINAL

C.S.M. Cluj va lua locul Olimpiei Oradea In prima divizieSpre deosebire de edițiile precedente, în acest an, campioana țării la polo va fi cunoscută abia după întrecerile unui turneu final, care va reuni între 19 și 26 octombrie pe primele , patru clas&te la finele returului. Iată, de altfel, clasamentul după ultima etapă desfășurată duminică :duminică :
166— 41 35 
134— 35 33 
111— 5a 25

97— 16 25 
61— 83 11 
59— 86 14 
61—102 11 
45-105 11 
64—111 6 
32-156 3Steaua continuă cursa pentru tricourile de campioni, în timp ce Rapid și Voința Cluj, din no<u cea mai puternică" formație provincială, își vor disputa medaliile de bronz.

1. DINAMO 18 17 1 0
2. STEAUA 18 16 1 1
3. RAPID 18 12 1 5
4. VOINȚA

CLUJ 18 12 1 5
5. I.E.F.S. 18 8 19
6. Progresul 18 6 2 10
7. Vagonul 18 5 1 12
8. Crișul 18 5 1 12
9. Poli. 18 3 0 15

10. Olimpia 18 1 1 18Așadar, Dinamo și

întrecerile turneului final se vor desfășura între 19 și 26 octombrie, în piscina acoperită de la Floreasca, prin- tr-p serie de meciuri tur-re- tur. Aceste partide vor constitui bun prilej pentru cătorilor în noua țională.Clasîndu-se pe formația orădeană Olimpia ă retrogradat în divizia secundă. Locul ei va fi ocupat de către C.S.M. Cluj, care (Jupă un stagiu de un an în revine în primul pluton.

pentru specialiști selecția echipăultimul

- VOLEI

A ÎHCEPEJTDuminică s-a dat startul în divizia națională B. Iată rezultatele înregistrate : MASCULIN, seria I: C.F.R. Timișoara — A.S.A. Sibiu 2—3, Progresul Buc. — Voința Buc. 3—0, Univ. Timișoara — Alumina Oradea 3—1, Corvinul Hunedoara — Politehnica Brașov 0—3, Ind. sîrmei C. Turzii — C.F.R. Cluj 3—0, Silvania Șimleul Silvaniei — Voința Arad 3—2 ; seria a 
Il-a: Aurora Buc. — Farul Constanța 3—0, Vagonul Ploiești — Medicina Buc. 3—1, Electroputere Craiova — Electra București 0—3, Constructorul Suceava — Universitatea Buc. 3—1, Siderurgistul Galați — Politehnica Iași 1—3; FEMININ, seria I: I.T.B.-Informația — Medicina Cluj 3—0, Voința Zalău —

DIVIZIA BSpartac București 0—3, Medicina Tg. Mureș — Drapelul roșu Sibiu 0—3, Voința Brașov — Corvinul Deva 2—3, Voința M. Ciuc — Viitorul Bistrița 3—0 ; seria a 11-a: Viitorul Buc. — Progresul Buc. 2—3, Universitatea Buc,— Politehnica Galați 3—0, U- niversitatea Iași — A.S.E. București 3—2, Sănătatea Tîr- goviște — Flacăra roșie Buc. 2—3, Voința Constanța — Sănătatea Ploiești 3—0.Meciul Coonstructorul Buc.— Electromotor Pitești (f.) a fost amînat. U.T.A. și Sănătatea Arad au fuzionat, sub denumirea de Sănătatea Arad, echipa care, duminică, nu a avut parteneră de joc. In locul devenit vacant va fi promovată o altă formație.

ION BOBIRLEANU S-A REMARCAT INTR-UN CONCURS 
DE DIRT-TRAK DISPUTAT IA VIENASîmbătă, 'doi motocicliști români au luat parte la un concurs de dirt-track organizat la Viena. Cei doi reprezentanți ai noștri au creat o adevărată surpriză prin comportarea lor. De altfel, Ion Bobîr- 

leanu a cîștigat 3 manșe, fiind învins doar în a patra de cîș-
CLUBUL „TERRA 2000"

iși reia activitateaAzi, marți 13 octombrie, la orele 18,30 va avea loc în sala Dalles deschiderea cursului organizat de clubul „TERRA 2000“ pentru membrii săi audienți.Prima expunere va fi făcută de ministrul Invățămîn- tului, MIRCEA MALIȚA și va avea ca temăi „Terra în anul 2000 — omul și viitorul". In prealabil, acad. REMUS RADULEȚ, rectorul Universității Populare București, va rosti cuvîntul inaugural.Clubul „Terra 2000* continuă • să primească înscrieri la sediul său (sala Dalles, «atoa prele 12 și lââQi»

tigătorul concursului (Bobîr-t leanu s-a clasat în final pe locul al doilea).
Cornel Voiculescu a condus și el în toate cele trei manșe în care a alergat, dar două pane mecanice (motor) și apoi o cădere cauzată de o gură de canal neacoperită, l-au eliminat din concurs. In timp ce Voiculescu s-a înapoiat în țară, Bobîrleanu a trecut AL pii pentru a participa la concursul de la Udine (Italia).
DE LA I.E.A.B.S.Biletele pentru meciul amical de fotbal Rapid F.C. Bangu (Brazilia) care va avea loc miercuri 14 octombrie a-c- Pe stadionul Republicii s-au pus în vînzare la casele din Str. Halelor nr. 5, la a- genția Loto-Pronosport din Calea Victoriei nr. 2, precum șl la casele de bilete de Ia stadioanele Giulești, Dinamo, Republicii și „23 August",

un juna-loc,

r --- ------------------------------------------------- —------------------1
l Sportul din județe la tribuna i 
l
l
I

dezbaterilor : BIHOR
(Urmare din pag. 1)

I
eficacități. In perioada de vîrf a unei lecții, frecvența cardiacă a elevilor investigați se ridica la 108 bătăi pe minut.Programa de invățămînt eI urmată superficial, numeroase lecții sînt mohorite, privind elevii de bucuria impli- Icită practicării sportului.Mulți profesori de educație fizică nu folosesc nici un pa- Irametru obiectiv pentru aprecierea eficacității lecției.

ALARMANT DE MARE 
ESTE NUMĂRUL SCUTIȚI- 
LOR MEDICAL. DIN 8 450 
DE LICEENI. CIT ARE JU
DEȚUL BIHOR, 829 AU IN
TERDICȚIE PENTRU PRAC
TICAREA EDUCAȚIEI FI
ZICE. DINTRE SCUTIȚI, O 
MARE PARTE PREZINTĂ 
AFECȚIUNI REUMATISMA
LE.

I
I
I
I 
I
I

ORELE DE ACTIVITĂȚI 
SPORTIVE — UN CAPI

TAL RISIPITPrevăzute pentru țoate clasele de la a V-a la a XII-a, orele de activități sportive reprezintă, după opinia brigăzii de control, poate cel mailI deficitar sector din ansamblul 
educației fizice școlare. Conduse deficitar, sărace în ran- și utilizate fără con- cu aspirațiile de ale mișcării

Iar trebui susținut prin intermediul modalității discutate, cum tot ignorat este și înotul, ramură de sport față de care județul Bihor are o situație cu totul particulară. Pescurt, ramurile sportive nusînt susținute după niște proporții adecvate, relor destinate care depășește ducației fizice.
în cadrul o- unui obiectiv marginile e-

STIATI CA BIHORUL ESTE 
JUDEȚUL CU CELE MAI 
BUNE CONDIȚII PENTRU 
PRACTICAREA' ÎNOTU

LUI?

(Medicina Timișoara) — candidați maeștri. Ultimii șase sînt debutanți în finala campionatului național de șah.Turneul are coeficientul 0,190, pentru obținerea sau confirmarea normei de maestru fiind necesare 11 puncte, iar pentru cea de candidat maestru — 9 puncte.Rundele se vor juca între orele 10 și 21; dimineața între 9—13 partidele întrerupte.

Idament cordanță performanțăI sportive. Pe temeiul acestui timp, dedicat pregătirii sportive a elevilor dincolo de 11- I mitele educației fizice, nu s-au organizat suficiente secții de atletism, iar cele exis- I tente n-au fost vitalizate, deși situația atletismului românesc continuă să rămînă la I distanță de cotele optime.Funcționează numai 19 secții de gimnastică în toate școlile din județ, deși nici această ramură sportivă nu se remarcă pe pian național prin cine știe ce capacitate de performanță. în schimb, pentru jocuri sportive (baschet, volei, handbal) există peste 400 de grupe și echipe, ceea ce arată lipsa oricărui echilibru în orientarea profesorilor, care dau orelor de activități sportive o destinație subiectivă, arbitrară. Fotbalul este și el ignorat, deși există un campionat republican al școlilor de cultură generală, care

I
I
I
I
I
I
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Caiac-canoe- I
TRANSFERĂRIFederația română de caiac- canoe reamintește că ultimul termen de depunere a actelor pentru transferări pentru anul 1971 este pînă la data de 31 octombrie a.e.

t (urmare din pag. 1)

țional, deoarece la categoria 
sa nu există convingere — alt boxer pretenții decît Pometcu. tr-adevăr, Pometcu este adversar redutabil. Să nu tăm că săptămîna trecută la Berlin, el s-a clasat primul în categoria cocoș într-o companie de elită. Discutăm cu antrenorul Șpakov despre pregătirile elevilor șăi, despre șansele lor în dificilul turneu care bate la ușă. Aflăm că nici o zi nu se pierde. Luni, miercuri și vineri, lecții la mănuși, antrenamente cu șpa- ring-parteneri cît. mai diferiți ca stil, lucru la aparate. Marți, joi și sîmbătă caravana pugi-

afirmă el cu cu în- un ui-

MIERCURI, O NOUĂ

REUNIUNEA V-a reuniune din faza de zonă a orașului București, din cadrul campionatului republican de box, va avea loc miercuri, cu începere de la ora 18,30. la Casa de cultură a sectorului 5 (Galeșa Șerban Vodă). Printre combatanți remarcăm pe C. Hoduț, A. Moraru, Gh. Bădoi, A. Iacob și alții.

listlcă se deplasează în pădurea Băneasa unde se lucrează pentru îmbunătățirea condiției fizice. Sînt 12 băieți, toți dornici să devină campioni. 
Drăgan (semimuscă), Gruiescu (muscă), Dumitrescu (cocoș), 
Buzuliuc (pană), Pușcaș (semi- ușoară), Popa și Peteanu (se- mimijlocie), Năstac (mijlocie), Lor li se vor adăuga boxerii înapoiați aseară de la Berlin: 
Lumezeanu (semimuscă), Ciu
că (muscă), Giju (pană). Sil- 
berman (semimijlocie).Șansele Spakov e finalelor cq patru sau Gruiescu, Dumitrescu, Sil- 
berman și Năstac. „Nu este 
exclusă, ne spune Spakov, o 
surpriză la categoria semi- 
ușoară. Dacă Pușcaș ajunge in 
finală cu musceleanul Aurel 
Simion, campion va fi Puș
caș. Cît privește pe Giju, a- 
cesta are acum impresia că 
lovește puternic, din care ca
uză iși neglijează stilul său 
caracteristic de luptă, bazat 
pe mobilitate, pe atacuri ra
pide, surprinzătoare. De a- 
ceea, asupra șanselor sale nu 
mă pronunț. în sfirșit, dacă 
semimuscă Drăgan va ajunge 
să încrucișeze mănușile cu 
constănțeanul Aurel Mihai, 
și își ja construi acțiunile o- 
fenșive cu tact, el îl poate în
trece pe campion"...

lor ? Antrenorul convins că în seara se va... fotografia campioni : Ciucă

AGENDĂ PUGILISTICÂ CRAIOVEANĂComisia de box a județului Dolj a luat — recent — o seamă de măsuri pentru îmbunătățirea activității pu- gilistice. Apreciind ca nesatisfăcătoare organizarea și comportarea sportivilor la e- tapa județeană a campionatului de seniori (în cadrul căreia s-a disputat un singur meci oficial 1), comisia a hotărît sancționarea antrenorilor I. Hău, D. Fîntjnă și M. Godeanu. Pentru lipsă de activitate în cadrul colegiului județean, antrenorul Gh. Duduleanu a fost avertizat, urmînd ca secția de box a clubului Electroputere să analizeze stilul său de muncă și să îa măsurile corespunzătoare.• în lunile noiembrie și decembrie juniorii, craiovșni vor participa la competiții pe plan local, care voj? compensa — într-un fel — absența lor de la turneul dotat cu „Supa Muscelul*.• De la 1 noiembrie, boxerii care nu sînt încadrați 
în oroductie sau nu frecven

tează cursurile școlare ori universitare, nu vor mai putea urca treptele ringului 1
Mihai VOICULESCU— arbitru

Sancțiune meritatăIeri dimineață a avut loc obișnuita ședință a Comisiei municipale de box. Intre altele, s-a luat în discuție abaterea de Ia etica sportivă, comisă de instructorul BĂLAN IOR- DACHE de la Gloria, care cu prilejul unei recente reuniuni a prezentat la cîntarul oficial un tînăr c’e pe- stradă,, in- tenționîpd ca țn ring să urce un boxer trecut cu mult peste limitele categoriei de greutate. Comisia municipală a hotărît să excludă definitiv din viața sportivă pe instructorul incorect.
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Așa susțin specialiștii pe temeiul existenței numeroaselor izvoare de apă termală, a unor rîuri convenabile, precum și a bazinului existent în orașul Oradea. Insumînd condițiile naturale și amenajările existente, se consideră că Bihorul poa,te fi socotit întîiul județ în stare să declanșeze și să finalizeze o campanie de generalizare a învățării înotului de către copii. în corespondență cu estimațiile de mai sus se consideră că realizările cele mai recente sînt nesatisfăcătoare. In centrul pentru învățarea înotului de pe lîngă clubul Crișul au promovat în ultima vară numai 670 de copii. Iar o acțiune care viza ca 1700 de elevi din clasele a doua și a treia elementare să intre în rîndul înotătorilor, n-a reușit acest lucru decît în cazul a 900 dintre ei. Se pare că diriguitorii locali ai activității de educație fizică și sport au început să aprecieze marile atu-uri naturale ale județului și vor organiza acțiuni temeinice pentru realizarea acestei premiere pe țară : toți copiii unui județ — înotători.
ÎN ÎNTREPRINDERI Șl IN
STITUȚII ROLUL SOCIAL 
AL EDUCAȚIEI FIZICE 

ESTE IGNORATObservațiile efectuate subliniază că activitatea sportivă a oamenilor muncii din întreprinderi și instituții este încă slabă sub raport cantitativ, dar mai ales, nu este axată pe ideca de a fi o activitate compensatorie a so-
DIN CUVlNTUL PARTICIPANȚ1L0RBUJOR MERA (președintele clubului Crișul). Calitatea in

struirii in unitatea noastră este 
inferioară condițiilor materiale 
existente și experienței acumu
late. Cauza ? Ne lipsesc antrenorii cu înaltă calificare. A- 
vem un singur tehnician de 
categoria I, trei de categoria a 
Il-a, iar ceilalți au calificări 
inferioare. Cred cj nu se pot 
obține performanțe sportive re
marcabile cu tehnicieni prove- 
niți din instructori, după o pre
gătire sumară. în 8 ani nu ne-a fost repartizat nici un antrenor cu studii superioare.ȘTEFAN BANYAI (secretarul asociației sportive Voința). Nu 
sintem mulțumiți cu rezultatele 
obținute in activitatea sportivă 
de masă. Eu incriminez tot lipsa tehnicienilor de valoare. 
Observ, și nu știu de ce, că 
asemenea oameni — cînd e- 
xistă — preferă după un timp 
să devină arbitri. Constat, de asemenea, carențe în activitatea comisiilor sportive. Ele nu reușesc să devină foruri diriguitoare ale diverselor ramuri.VASILE LAZEA (profesor de educație fizică la liceul nr. 5, Oradea). Atrag atenția asupra 
lipsei de randament din partea 
profesorilor de educație fizică. 
In județul nostru activează 60 
de profesori, absolvenți I.E.F.S., 
precum și peste 100 absolvenți 
de școli pedagogice. Rezultatele 
acestui detașament sînt slabe 
și mă gîndesc la o lipsă de dra
goste față de profesie. Referitor 
la bazele sportive ale județului, constat că atunci cînd erau mai puține se muncea și se realiza parcă mai mult. Acum există, de pildă, vreo 10 săli de gimnastică. Dar gimnaști de valoare nu apar. Există aproximativ 160 de terenuri de handbal, dar rezultatele obținute de echipele noastre în campionatele școlare sînt slabe. Se ma
nifestă tendința de a ocroti 
sporturile de echipă în dauna 
celor individuale. Poate fiindcă 
e mai ușor să construiești o 
echipă decît să scoți un atlet 
sau un gimnast de valoare. E- 
xistă și o explicație obiectivă 
pentru lipsa de rezultate a spe
cialiștilor in gimnastică. Copiii din clasele I—IV nu fac nici un fel de educație fizică. Nici, ulterior, în clasele V—VIII nu are loc vreo inițiere în gimnastică. Astfel, există posibilitatea să se înceapă practicarea. acestei ramuri sportive abia 4in liceu. Dar, debutînd 
la această virstă este, practic, 
imposibil să aiungi gimnast de 
performanță. în corespondență 
cu asemenea date și știind că 
pretențiile sînt foarte mari, cei 
25 de profesori cu această spe
cialitate au abandonat-o, de- 
dieîndu-se jocurilor sportive.I. GOLBAN (din partea Comitetului județean de partid) : In toate domeniile de activitate din țara noastră se dă. în conformitate cu spiritul documentelor de partid, o susținută luptă pentru calități sporite, educație fizică străbătută și ea, acest suflu nou.nostru realizările nu sînt concordante cu imperativele prezentului. De aceea, este ne
cesar ca toți activiștii din bi
roul C.J.E.F.S. și toți respon
sabilii din asociații și cluburi, 
de pe teritoriul județului ■ nos
tru, să facă eforturi pentru de
pășirea plafonului actual. Am 
auzit aici cum se încearcă a 
motiva unele rezultate slabe, 
invocîndu-se lipsa unor tehni
cieni de valoare. Dar cine i-a 
împiedicat pe tovarășii de la 
Crișul. de pildă, să angajeze 
specialiști ctș înaltă calificare 1 
Credem că numai pasivitatea, 
lipsa lor de energie și de ho
tă rire. Trebuie Întreprins ceva pentru ridicarea capacității profesionale a profesorilor de e- ducație fizică. Printre altele, ar fi necesar ca inspectoratul

școlar să dea o mal mare eficacitate cercurilor pedagogice.ION ClMPEANU (președinte al C.J.E.F.S. Bihor) : Datele 
prezentate corespund realității 
și ele sugerează dimensiunea 
datoriilor pe care le avem de 
îndeplinit. Dorim ca pe viitor, în planul activității sportive de masă, să ne concentrăm toate eforturile pe linia educației fizice școlare. Precum s-a constatat, activitatea asociațiilor noastre sportive e limitată și anostă. Intenționăm să la o- rientăm astfel, incit ele să se preocupe de creșterea potențialului biologic al oamenilor muncii, contribuind împreună cu alte instanțe la întărirea sănătății și sporirea capacității de muncă.în direcția sportului de performanță avem datoria să contribuim la ridicarea calitativă a procesului de instruire, precum și să ne concentrăm atenția asupra pregătirii celor 13 sportivi nominalizați — pentru J.O.In încheiere, aș propune să se amenajeze la Băile Felix un complex pentru pregătirea sportivilor de elită. Condițiile 
naturale recomandă o astfel de 
amenajare care ar putea servi 
excelent toate loturile naționale.

obținerea unei Activitatea de și sport este în general, de dar in județul

licitărilor din cadrul procesului do producție. în unele fabrici procesul de producție impune adoptarea unor poziții grele, statice, nefirești. Pentru combaterea efectelor rezultate, oamenii nu sînt angrenați într-o activitate sportivă cu intenții de replică. Acolo undo aerul are un coeficient de impurificare sporit nimeni nu se gîndește la activități sportive cu rezultat compensator. în întreprinderi și instituții s-au format echipe care participă în campionatele locale sau județene, dar asociațiile sportive sînt departe încă de a-și împlini datoria. Fiindcă in acest fel, ele nu rezolvă decît partea, oca mai ușoară a problemei, lăsind într-o nedorită suspensie aspectele de importanță socială. Acestea pretind o colaborare în profunzime între consiliul fiecărei asociații sportive, șeful producției și medicul întreprinderii, pentru găsirea și impunerea unor soluții de fond. Activitatea sportivă din întreprinderi și instituții nu a ajuns, deci, să se confrunte decisiv cu imperativele ei sociale. Carența este generală, și sesizind-o la nivelul județului Bihor, o semnalăm ca pe o datorie globală, rămasă de prea multă vreme în faza căutărilor.
PERFORMANTELE 

ÎNCĂ NIȘTE PITICI
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SÎNT I
Ultimul an de competiții are un bilanț negativ, de- monstrînd că forța sectorului de performanță din Bihor continuă să mediocră. O echipă vează în B și două : zia școlară, în timp retrogradează din A, din B, trei din C și trei din divizia școlară. Polo șl na- tația, altădată două ramuri vitale, au ajuns să nu mai conteze în ierarhia națională. De 10 ani, secția de gimnastică de la Liceul cu program de educație fizică nu produce nimic notabil. Secția de atletism de la I.G.O. obține cronic rezultate mediocre. Deși există condiții fortificarea cîtorva sportive, instaurarea politici de stimulare sare a lor întîrzie.*S-a afirmat în finalul analizei că membrii Consiliului județean pentru educație fizică și sport compun un colectiv valoros care acționează în general în conformitate cu hotărîrile organelor superioare. l>ar, cu toate că are inițiative substanțiale, Biroul C.J.E.F.S. nu perseverează ulterior pentru finalizarea acțiunilor declanșate, disper- sindu-și forțele prin atacarea simultană a unei problematici prea întinse. O dată cu recomandarea de a evita pe viitor asemenea greșeli s-a mai sugerat și intensificarea colaborării cu fiecare comisie responsabilă pentru o ramură de sport.Cabinetul metodic a fost apreciat pentru ideile lui interesante, imputîndu-i-se faptul că nu le dezvoltă pînă la ultimele implicații. Totodată, i s-a făcut recomandarea de a organiza sesiuni de comunicări științifice, preo- cupîndu-se sistematic și intens de instruirea metodică a celor ce realizează activitatea de educație unitățile școlare și le de pe cuprinsul

județul rămînă promo- în divi- ce una , două

pentru ramuri unei lan-Și

fizică în industria- județului.

remedieri urgente
Conf. univ. ION ȘICLOVAN
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IToate aspectele enumerate pe larg Ja adunarea de analiză au în sine un caracter concluziv și delimitează principalele direcții pe care trebuie acționat energic de către forurile sportive locale pentru depășirea stărilor de lucruri existente. Credem, totuși, că n-ar fi inutil să subliniem incă o dată carențele acute constatate in domeniul educației fizice, al sportului de masă și de performanță în județul Bihor, pentru remedierea cărora trebuie acționat energic și rapid.Formalismul prezent în programele lecțiilor de educație fizică școlară reprezintă o trăsătură extrem de negativă. Numeroși profesori încarcă planurile calendaristice trimestriale cu prea multe elemente, fapt ce determină mal mult INFORMAREA ELEVILOR decît FORMAREA unor deprinderi și calități motrice, obținerea unor indici morfologici și funcționali optimi. Gruparea elementelor programei pe sisteme de lecții, exersarea îndelungată și intensivă a exercițiilor subordonate formării și consolidării deprinderilor și calităților motrice necesare trebuie să devină o normă directoare în activitatea tuturor profesorilor de educație fizică. Varietatea abuzivă a exercițiilor de la o lecție la alta, este mai puțin eficace decît programarea și repetarea sistematică a unui număr mai limitat de structuri, recomandate prin ecoul profund asupra organismului.In altă ordine de idei se impune o reîmpărțire a lor de activități sportive, astfel incit să se atingă echilibru în practicarea diverselor ramuri sportive.

lorore- un ______________ Diminuarea numărului echipelor de jocuri sportive și creșterea concomitentă a numărului secțiilor de atletism, gimnastică, natație, lupte, tenis de masă și de cimp vor conduce la o racordare cu interesele naționale ale sectorului de performanță.Instaurarea unei campanii de învățare a înotului de către toți copiii și elevii din județul Bihor are șanse sigure de reușită și ar reprezenta pentru mișcarea sportivă din această zonă un marc succes cu acțiune exemplarăSportul de performanță reprezintă un sector în declin. Prezența sportivilor bihoreni in loturile reprezentative si olimpice a devenit o raritate. Titlurile de campioni republicani nu prea mai poposesc pe aceste meleaguri. Regi esul este în neconcordanță cu posibilitățile existente, precum și cu necesitățile competiționale ale sportului românesc. Pentru eliminarea Iui sînt necesare: ameliorarea procesului de pregătire prin sporirea volumului și mai ales a intensității efortului. Este necesar ca in instrui rea sportivilor de elită să fie supusă unui proces de modernizare, arsenalul mijloacelor și metodelor întrebuințate a vînd nevoie să cuprindă tot ce s-a dovedit rezistent ș? eficace în pregătirea campionilor români și străini.Aceste cîteva idei au nevoie, pentru a căpăta forță de acțiune, de toată energia Biroului CJEFS Bihor, organism obligat să-și remedieze prompt lipsurile și să urmărească cu perseverență finalizarea tuturor acțiunilor prevăzute, să aibă permanent o viziune de ansamblu, luciditate și exigență.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

i
I

u



Nr. 1051 (6485) sportul «Bffl WWW Pag. â 3—a

IN DIVIZIA CUNIREA MIHĂSTIREA - PERFORMERA ETAPE!
Prezent Ia meciul Tottenham — F. C. Liverpool... „CUPA

SERIA I

...AMRLNORUL NICIJȘOf! CAUTĂ S(ILU|II
• Și-l pregătește, pentru reintrare, pe Nunweiller III IAntrenorul Dumitru Nico- lae-Nicușor a urmărit sîmbă- tă, la Londra, meciul Tottenham—F. C. Liverpool (scor 1—0), din campionatul britanic. Scopul deplasării sale la fața locului este, desigur, ușor de înțeles. Formația F. C. Liverpool a fost desemnată de sorți drept viitoare adversară a dinamoviștilor bucureșteni in turul II al C.E.T.

„Partida la care am asistat 
sîmbătă pe stadionul Totten
ham, din Londra, alături de 
50 000 de spectatori, a spus Nicușor, a fost de bună 
calitate, echilibrată, cu ac
țiuni ofensive, judicios con
struite de cele două formații. 
F. C. Liverpool —■ echipă care 
îmbină în mod fericit tehnica 
cu forța — nu a prins o zi 
prea bună, dar a arătat, to
tuși, lucruri interesante.

Apărătorii joacă strîns, 
combinind marcajul în zonă 
cu marcajul om la om. Din 
compartimentul defensiv se

ARBITRII MECIURILOR 
ETAPEI A Vll-a 

A DIVIZIEI A
FARUL — PETROLUL : C. 

Pctrea, ajutat la Linie de 
I. Gheorghiță și Em. Martin (toți din București).

STEAUA — POLITEHNI
CA IAȘI: N. Cursaru, ajutat de V. Neacșu și M. Moraru (toți din Ploiești) ;

STEAGUL ROȘU —U.T.A.: M. Rotaru, ajutat de V, Bui- mistruo și I. Ciolan (toți din Iași) ;
F.C. ARGEȘ — DINAMO 

BUCUREȘTI: S. Mureșan (Cluj), ajutat de I. Rus și Z. Szecsei (ambii din Tg. Mureș) ;
„U" CLUJ — JIUL — I. 

Drăghici, ajutat de N. Cătă- 
noiu și C. Constantin (toți din București) ;

RAPID — UNIV. CRAIO
VA : I. Cîmpeanu (Cluj), a- jutat de V. Topan (Cluj) și C. Ghiță (Brașov) ;

DINAMO BACAU — PRO
GRESUL : A. Alese, ajutat 
de I. Ciucă și N. Stoiculescu (toți din Rm. Vîlcea) ;

CFR TIMIȘOARA — CFR CLUJ : V. Pădureauu, ajutat de A. Munich și D. Isă- .cescu (toți din București).

impune fundașul dreapta 
Lawler, care merge frecvent 
„în față", in special cînd 
jocul se desfășoară pe partea 
stingă a terenului pentru a 
primi o pasă lungă, care 
schimbă direcția de atac. Cel 
mai bun înaintaș este extre
ma stingă Thomson, un ade
vărat argint viu, care aleargă 
pe tot terenul. „Vîrfurile" 
Evans și Heighway sînt peri
culoase, penetrante, joacă în 
forță și lovesc foarte bine 
mingea cu capul.— V-am ruga să ne spuneți dacă ați depistat cumva și unele puncte slabe în jocul echipei F. C. Liverpool ?

— Apărătorii centrali sînt 
aproape de netrecut la min
gile aeriene, dar la cele... te
restre sînt ușor de păcălit. 
„Un-doi“-urile, combinațiile 
rapide la firul ierbii, îi deran
jează vădit.— Ce măsuri speciale va lu.a Dinamo, de contracarare a „punctelor tari“ ale adversarului ?

— In primul rînd trebuie 
să-l neutralizăm pe Thomson. 
De asemenea, Evans și Hei
ghway vor avea nevoie de o 
supraveghere specială din 
partea fundașilor noștri.— O ultimă întrebare : Ce acoperire au zvonurile care circulă în legătură cu reintrarea lui Nelu Nun- weiller ?

— Nunweiller III a fost fo
losit de noi în meciurile a- 
micale cu Poiana Cîmpina și 
Progresul București, dînd sa
tisfacție. Titularizarea lui în 
echipă depinde de forma pe 
care o va manifesta în con
tinuare.

Dumitru VIȘAN

MECIURI
U.T.A.—BORAC BANYA 

LUKA 2—4 (2—1)

U.T-A. a susținut duminică, la Arad, un meci amical în compania formației Borac 
Banya Luka, din prima ligă a campionatului de fotbal al Iugoslaviei, printre spectatori s-a aflat și M. Milijanici, antrenorul echipei Steaua roșie Belgrad — viitoarea adversară a U.T.A.-ei în Cupa campionilor europeni.Arădenii au rulat toți jucătorii, pu excepția lui Birău — suspect de hepatită. In schimb; au fost folosiți Kun II și Popovici.Au marcat 1 Brașovschi (min. 16), Kun II (min. 36) pentru U.T.Â., Fazlic (min. 32), Iusici (min. 55), Bășici

Antrenorii N. DUMITRESCU și ȘT. COVACI vor urmări

AMICALE(min. 68) și Smilevski (min. 73) pentru Borac Banya Luka. 
ȘT, IACOB, coresp. principal

PROGRESUL BUCUREȘTI— 
DINAMO BUCUREȘTI' 2—2 

(1-2) 'Joc frumos, aplaudat de spectatori. Prima repriză a aparținut dinamoviștilor care au înscris de două ori prin Moldovan (cel mai bun de pe teren) în min. 2 și 19. în min. 30, Mircea Sandu a redus din handicap, iar în min. 68, în urma unei presiuni puternice la poarta adversă, Ion Sandu a egalat.
C. MORARU

STEAUA—PETROLUL 2—1 
(0-1)Meciul a fost echilibrat, cu acțiuni frumoase la ambele porți. Golurile au fost realizate de Mirăuță, Uantea, pentru Steaua, și Grozea (din 11 m), pentru Petrolul.

ROMÂNIEI44Mîine va avea loc o nouă etapă a „CUPEI ROMÂNIEI". Iată programul :
Luceafărul Focșani — Me

talul Buzău, Ferocmiail Plo
iești — Petrolistul Boldești, 
Aurora Urziceni — Sirena 

București, C. P. București — 
Victoria Florești, Victoria 
Moreni — Flacăra roșie Bucu
rești, Recolta Afumați — 
Steagul roșu Plenîța, Metalul 
Bocșa — Metalul Tojileț, U- 
nirea Tomnatic — Vulturii 
Textila Lugoj, Preparatorul 
Petrila — Știința Petroșani, 
Minerul Bihor — Minerul 
Teliuc, Minerul Voievozi — 
Chimistul Baia Mare, Recol
ta Urziceni — Minerul Baia 
Sprie, Minerul Băiuț — U- 
nirea Dej, Lacul Ursu Sova- 
ta — Lemnarul Qdorhei, Tex
tila Cisnădie — Chimia Rm. 
Vîlcea, Chimia Suceava — 
Minerul Gura Humorului, 
I.T.A. Pașcani — Fulgerul 
Dorohoi, Cimentul Bicaz — 
Minerul Comănești, Victoria 
Roman — Letea Bacău, Au
tomobilul Focșani — Rulmen
tul Birlad, Unirea Tricolor 
Brăila — S.U.T. Galați, Mari
na Mangalia — Delta Tul- 
cea, I.M.U. Medgidia — Ce
luloza Călărași, Petrolul Vi
dele — Comerțul Alexandria, 
Dacia Pitești — Gloria Slati
na, Metalul Tr. Severin — 
C.I.L. Tg. Jiu, Unirea Alba 
Iulia — Minerul Ghelar, 
C.I.L. Gherla — Soda Ocna 
Mureș, Chimia Făgăraș — 
Metalul Aiud, Oltul Sf. 
Gheorghe — Viitorul Gheor- 
ghieni, Tractorul Brașov — 
Forestierul Tg. Secuiesc, Co- 
lorom Codlea — Torpedo 
Zărnești.Toate jocurile vor începe la ora 15, cu excepția meciului Luceafărul — Metalul Buzău care va începe la ora 12,30.în cazul că scorul va fi egal după 90 de minute, jocul va fi prelungit cu două reprize a 15 minute fiecare. Dacă și după prelungiri rezultatul se menține egal, se va califica pentru etapa următoare echipa care a făcut deplasarea.Arbitrii de centru și de linie vor fi delegați de colegiul central al arbitrilor.

/Cimentul Bicaz — Minobradul V. 
Dornei 3—1 (2—0)

Foresta Fălticeni — Nicolina Iași 
2—0 (0—0)

I.T.A. Pașcani — Rarăul Cîmpu- 
lung 3—2 (3—1)

Petrolul Moinești — Textila Bo
toșani 1—0 (0—0)

Victoria Roman — Chimia Su
ceava 3—2 (2—0)

Minerul Comănești — Letea Bacău 
3—0 (2—0)

Penicilina Iași — Minerul G. Hu
morului 1—1 (0—0)

Fulgerul Dorohoi — Textila Bu- 
huși 2—0 (2—0). S-a jucat la 
Botoșani.
(Corespondenți : M. Keler, D. 

Crăciun, V. Apostol. C. Panaite, 
Al. Groapă, L. Bîrzan, V. Diaco- 
nescu și T. Ungureanu).

CLASAMENT
1 
1 
1
1 2 
1 2 
4 1 
0 3 
1 3
1 3 
0 4 
0 4
2 3 
0 4
3 3 
0 5

1. Foresta
2. Minerul C.
3. Cimentul
4. Victoria
5. I.T.A.
6. Minerul Q.H.
7. Petrolul
8. Nicolina
9. Chimia

10. Rarăul
11. Fulgerul
12. Penicilina
13. Letea
14. Textila Bt.
15. Minobradul
16. Textila Bh.

2
2
2

duminică pe Steaua roșie și pe EindhovenDupă Nicușor, care a urmărit jocul lui F. C. Liverpool, antrenorii principali ai echipelor U.T.A. și Steaua vor urmări duminică partidele susținute de viitoarele adversare ale echipelor lor în cupele europene.N. DUMITRESCU va pleca

în Iugoslavia, pentru a vedea la lucru pe Steaua roșie, pe ȘT. COVACI în Olanda, pe Eindhoven. Cei doi antrenori vor rămîne. pînă la sosirea e- levilor lor în orașele în care, la 21 octombrie se va juca prima manșă a celui de al doilea tur.

„EPILOG MEXICO 1970"Azi, la ora 19, în sala Dinamo, va avea loc deschiderea Cabinetului metodic din cadrul Colegiului municipal de antrenori.Cu acest prilej, Angelo Ni- 
culescu, antrenorul echipei naționale, va prezenta referatul „Epilog Mexico 1970“.

’ TULI MECIURI DIN ETAPA
A Vll-a SE VOR
DISPUTA SÎMBĂTĂîntrucit miercurea viitoare, trei dintre echipele participante la campionatul diviziei A — U.T.A., Steaua și Dina

mo Bucure și — susțin meciuri în cadrul competițiilor europene, F. R. Fotbal a aprobat ca jocurile Steagul roșu— 
U.T.A., Steaua — Politehnica 
Iași și F. C. Argeș — Dinamo 
București să aibă loc sîmbătă, în loc de duminică.

Electronica 
Laromet 
Energia 
Dunărea 
Marina 
Olimpia

11.
12.
13.
14.
15.
16.

ETAPA VIITOARE : Dunărea - 
Delta, Olimpia — Electrica, Ener« 
gia — Unirea, Prahova — Ma
rina, Victoria — Celuloza, Flacă
ra — Electronica, Cimentul - 
I.M.U.M.ț Laromet — Tehnome- 
tal.

SERIA A IV-a

4
3
3
3
3
2
3
1
2
2 0 5

(18

7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4
7 2
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

ETAPA VIITOARE 
brie) : Textila Bh. 
Rarăul — Cimentul,

11—
14-14
10— 5 
10—10 
1G-* »
11— 10 
10—13 
10—14

5— 9
10—15 
7— 8 
9-15 
4—12

17—10 9 
12— 6 9 
14-11 9 

9 9
9
8 
8 
7 
7 
6 
6
6 
6 
S
4
4

octom-
— Petrolul, 

, Textil» Bt. 
— Fulgerul, Minerul C. — Victo
ria, Minerul G.H. — Foresta, Mi
nobradul — I.T.A., Letea — Chi
mia, Penicilina — Nicolina.

SERIA A ll-a
RulmentulMetalul Plopeni 

Bîrlad 3-0 (1—0) 
Unirea Tricolor Brăila — 

lurgistul Brăila 2—2 (1—2) 
A.S.M. Tecuci ■

rești 2—0 (0—0)
Metalul Buzău 

0—1 (0—0)
Chimia Oraș 

Dej - ~
(1-0).

Olimpia Rm. Sărat — Dacia Ga
lați 2—0 (2—0)

S U.T. Galați —
1—0 (1—0)

Ancora Galați 
Focșani 2—1 (1—1) 
(Corespondenți : A. Florian, T. E- 
nache. V. Doruș, D. Marin, Gh. 
Grunzu, T. Budescu, V. Ștefănescu 
și S. Victor).

CLASAMENT
0 1 
0 1
0 2 
3
1

4 0
2 4
2 2
3 0

1 
1 
1 
1 
1
2 
3
A.S.M. Te- 

Chimia, Ancora — Dacia, 
— Metalul Plopeni, Meta- 
— Automobilul, Șoimii — 
” ' S.U.T. Galați,

Voința

Șoimii

Meta-

Bucu-

Buzău

Gh. Gheorghiu-
Petrolistul Boldești 3—1

1. Metalul p.
2. șoimii
3. Olimpia
4. Rulmentul
5. A.S.M. Tecuci
6. Petrolistul
7. Dacia
8. Unirea
9. Automobilul

10. Voința
11. S.U.T. Galați
12. Metalul B. 
13—14. Ancora 
13—14. Chimia
15. Petrolul
16. Metalurgistul

Petrolul Berea

Automobilul

2
2
2
2
2
1
0

1
2
3
1
3
4
4
4
4
4
4
4
4

14- 4
15— 7
13— 8
7— 5 

13—13 
20—10

6— 6
5— 9
6— 14 

11—10
5— 6 

10—11
8— 12 

11—15
7— 11
5—15

7 6
7 6
7 5
7 3
7 4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

ETAPA VIITOARE 
cuci — 
Petrolul 
lurgistul 
Olimpia, Voința 
Petrolistul — Metalul Buzău, Rul
mentul — Unirea Tricolor.

SERIA A lll-a
Flacăra roșie Buc. — I.M.U. Med- 

gidiâ 2—0 (1—0)
Prahova Ploiești — Delta Tulcea 

1-2 (1—1)
Electrica Constanța — Electronica 

Obor Buc. 1—0 (0—0)
Cimentul Medgidia — 

tal Buc. 1—2 (1—1)
Laromet București - 

Călărași 1—0 (0—0)
Unirea Mînăstirea — 

Giurgiu 7—0 (1—0)
Dunărea Tulcea — ~~ 

galia 3—0 (2-0)
Energia Slobozia — 

rești 1—1 (0—0)
(Corespondenți :

Șt. lonescu, I. Enache, R. Avram. L ~ - - - . .

I.R.A. Cîmpina — Progresul Co
rabia 0—0

Chimia
Slatina 2—1 (2—1) 

Petrolul Videle — 
rești 4—2 (3—1)

Mașini unelte București — Chimia 
Rm. Vîlcea 1—2 (1—0)

F.C. Caracal — Unirea Drăgășanl 
2—0 (O—Oț

Lotru Brezoj — Comerțul Alexan
dria 1—0 (1—0)

Dacia Pitești — Autobuzul Bucu
rești 1—2 (1—1)

Sportul muncitoresc Buc. 
trolul Tîrgoviște 
(Corespondenți :

Gruia, V. Pancu, 
Donciu, I. Zidaru, 
D. Diaconescu).

CLASAMENT

Tr. Măgurele

1. F.C. Caracal
2. Sportul
3. Chimia R.V.
4. Chimia T.M.
5. Autobuzul
6. Petrolul V.
7. I R.A.
8. Petrolul T.
9. Progresul

10. Comerțul
11. Sirena
12. Dacia
13. Gloria
14. Mașini
15. Unirea
16. Lotru

ETAPA 
— F. C.

Gloria

Sirena Bucu'

4—0 (2—0) 
E. Stroe, 
O. Guțu, 
I. Udrescu

n.
Pe-

12
11
10

9
8
7
7

ComerțulVIITOARE :
Caracal. Petrolul T, — 

I.R.A.. Mașini — Autobuzul, Pe
trolul V. — Progresul, Unirea — 
Dacia, Sirena — Sportul. Chimia 
R.V. — Chimia T.M., Gloria — 
Lotru.

SERIA A V-a

C.F.R.

Știința Petroșani — Minerul Lu- 
peni 0—1 (0—0)

Dunărea Calafat — Minerul Boc
șa 3—0 (2—0)

Vulturii textila Lugoj 
Caransebeș 2—0 (1—0)

C.I.L. Tg. Jiu — Furnirul Deta 
0—0

Victoria Caransebeș
Motru 0—0

Steagul roșu Plenița — M.E.V.A. 
Tr. Severin 3—0 (0—0) (s-a jucat 
la Craiova).

Metalul Tr. Severin
Topleț 3—0 (1—0)

Minerul MOldova Noua — Elec
tromotor Timișoara 1—0 (0—0) (s-a 
jucat la Anina).

(Corespondenți : B. Staicu, Șt. 
Zvîgnea, C. Olani, P. Cristea, M. 
Mutașcu, I. Julea și M. Focșan).

Minerul

Metalul

1. Minorul l.
2. C.I.L. Tg. Jiu
3. Electromotor
4. —
5.

Minerul M.
C.F.R. 
Caransebeș 
Minerul M. 
Furnirul 
Vulturii 
Dunărea 
Știința 
Metalul Tr. 
Victoria

13. MEVA Tr.
14. Minerul B.
15. Steagul
16. Metalul T.

ETAPA VIITOARE : Furnirul — 
Minerul Moldova Nouă, Victoria — 

'’C.F.R., Dunărea — Steagul, Meta- 
Tehnome- -<'jul Topleț — Minerul Motru, 

M.E.V.A. — Metalul Tr. Severin, 
• Celuloza^,, Știința — Electromotor.. Minerul 

Bocșa — Minerul Lupeni, C.I.L. 
Tg. Jiu — Vulturii.Olimpia

Marina Man-

Victoria Fio-

N. Țokacek.

Feme, Gh. Tufcea, I. 
CLASAMENT

7
7
7
7
7
7
7
7
7 - —
7 3 1 3 7-

1. Delta
2. Electrica
3. Prahova
4. Celuloza
5. IM.U.M.
6. Flacăra
7. Victoria
8. Unirea 

9—10. Tehnomet. 
9—10. Cimentul

0
3
2
2
0 3

2
2
1
2
2

N.

S.

7 4 0 3
7 4 0 3
7 3 13
7 3 13
7 3 13
7 2 2 3
7 3 0 4
7 2 2 3

10—11
8—11 

13—10 
12—10
£— 9
7— 6 

12—12 
10—11

6—11
7—13
7—10
9—17

Turșie).

11— 4 10
11— 7 10
9— 5

10— 5
9— 5
8— 6

11— 12

5 0
5
3
3
3
4
2 4 1
3 13 13— 8
3 13 10—10

1

9
8
8
8
8
7
7
7

SERIA A VI a
Arieșul Cirn-

Independența

— Soda Ocna

Minerul Teliuc — 
pi a Turzii 0—0

Minaur Zlatna —
Sibiu 1—2 (0—1)

Unirea Alba Iulia
Mureș 2—2 (1—0)

A.S.A. Sibiu — Aurul Brad 1—0 
(1-0)

Industria sîrmei Cîmpia Turzii — 
Metalul Copșa Mică 2—0 (0—0)

Metalul Aiud — Chimica Tîrnă- 
venl 4—0 (0—0)

Mureșul Deva — Minerul Ghelar 
2—0 (2—0)

Victoria Călan — C.F.R. Simeria 
1—0 (1—0)

clasament
(Corespondenți: I. Vladislav, N. 

Băișan, L FUipescu, Gh. TopirCea- 
nu, P. Țone, T. somogyi. I. Si- 
mioa șl A. Gunther).

1. Victoria 7 5 0 2 12— 5 10
2. Arieșul 7 3 4 0 7— 4 10
3. Mureșul 7 4 2 1 6— 4 10
4. Independența 7 4 12 11— 7 9
5. Chimica 7 4 12 16—12 S
S. M'naur 7 10 3 18—14 0
7. Ind. sîrmei 7 4 J 3 11—10 8
8. C.F.R. Simeria 7 3 13 11— 9 2
9. A.S.A, Sibiu 7 2 3 2 3—5 T

10. Metalul A. 7 2 2 3 13— 9 6
11. Se.ia 7 2 2 3 12—15 6
12. Minerul T. 7 2 1 4 8—10 5
13. Unirea 7 1 3 3 9—13 5
14. Aurul 7 2 0 5 7-11 «
15. Minerul G. 7 2 0 5 7-14 î
16. Metalul C. M. 7 2 0 5 6-15 t

ETAPA VIITOARE l Chimica — 
Aurul, Ind. sîrmei — Arieșul, Me
talul C. M. — Minerul Teliuc, 
Soda — C.F.R., Mureșul — Victo
rii, A.S.A. Sibiu — Independența, 
Minaur — Metalul Aiud, Minerul 
Ghelar — Unirea.

SERIA A Vll-a
Constructorul Baia Mafe — Uni

rea De) 0—1 (0—0)
Someșul Satu Mare — Victoria 

Cărei 2—0 (2—0)
Bradul Vlșeu — Recolta Salonta 

1—2 (1—2) (s-a jucat la Baia Boc
șa).

Minerul Baia Spriel — Chimistul 
Baia Mare 2—1 (l— 0)

Someșul Bșclean — Unirea Za
lău 0—1 (0—1)

Dermata Cluj — C.I.L. Sighetul 
Marmațiel 0—1 (0—0)

C.I.L. Gherla — Gloria Bala 
Mare 2—0 (0—0)

Foresta Năsăud — Arieșul Turda 
4—1 (2—0)

(Corespondenți: T. Teodor, Z. 
Kovacs, A. Gliilezan, Al. Domuța, 
I. Pintea, E. Felicrvarl, D. Vatau 
și D. Nistor).

CLASAMENT
1. Arieșul 7 5 1 1 20— 8 11
2. Unirea D. 7 4 1 2 13— 9 9
3. Victoria 7 3 3 1 8— 5 9
4. Unirea Z. 7 3 3 1 7— 5 9
5. Foiesta 7 4 1 2 11—10 3
«. C.I.L. Gherla 7 4 0 3 14— 6 8
7. Dermata 7 3 2 2 10— 7 8
8—9. Someșul

Satu Mare 7 3 1 3 11—11 7
8—9. C.I.L. Sighet 7 3 1 3 9— 9 1

10. Minerul 7 3 1 3 8— 9 7
11. Recolta 7 3 l 3 9-16 î
12. Gloria 7 2 2 3 7—10 8
13. Chimistul 7 1 2 4 11—1% 4
14. Coițstrutorui 7 2 0 5 8—13 4
15. Someșul B. 7 1 2 4 8—18 4
16. Bradul 7 1 1 5 4—10 3

ETAPA VIITOARE : Arieșul — 
Minerul, Someșul Beclean — Bra
dul. Someșul Satu Mare — Fores
ta, Victoria — Unirea Zalău, Chi
mistul — Constructorul, Recolta — 
C.I.L. Gherla, Gloria — Dermata, 
C.I.L. Sighet — Unirea Dej.

SERIA A Vlll-a
Minerul Bălan — Oltul Sf. Gheot- 

ghe 0—2 (0—1)
Tractorul Brașov — Caralmanul 

Bușteni 3—0 (0—0)
Torpedo Zărnești — Lemnarul 

Odorheiul Secuiesc 1—1 (1—1)
Colorom Codlea — Carpați Bra

șov 2—0 (1—0)
Viitorul Gheorghtenl — Chimia 

Orașul Victoria 2—1 (0—0)
Carpați Sinaia — Chimia Făgă

raș 0—2 (0—1)
Vltrometan Mediaș — Unirea 

Crlsturu Secuiesc 3—2 (2—2) (s-a 
jucat la Copșa Mică).

C.F.R. Sighișoara — Forestierul 
Tg. Secuiesc 1—0 (1—0).

CLASAMENT

(Corespondenți : R. Bortoș. V. 
Secărcanu, C. Chirlac, N. Secelea- 
nu, C. Anton, Gh. Irimlnoiu, M. 
Faliclu și I. Turjan).

1* Chimia F, 7 5 2 0 15— 7 IZ
2. Lemnarul 7 3 4 0 15— 6 10
3. Oltul 7 5 0 2 14— 6 10
4. Viitorul 7 4 2 1 8— 5 10
5. C.F.R. Slg. 7 3 2 2 12— 8 8
6. Ca rai mânui 7 4 0 3 12—13 «
7. Carpați B. 7 3 1 3 20—12 1
8. Tractorul 7 2 3 2 13— 7 7
9. Unirea 18 2 5 10—16 «

10. Minerul 7 3 0 4 8—17 6
11. Torpedo 7 2 2 3 7—17 «
12. Chimia V. 7 13 3 10—14 S
13. Colorom 7 2 1 4 7—12 5
14. Vltrometan 7 2 0 5 10—12 4
15. Carpați S. 7 3 0 5 12—15 4

,16. Forestierul 7 2 0 5 9—15 4

ETAPA viitoare : Forestierul— 
Torpedo, Chimia Făgăraș — Mine
rul, Tractorui — Colorom, Oltul — 
Viitorul, Caralmanul — Carpați 
Brașov, Unirea — C.F.R., Chimia 
Victoria — Carpați Sinaia, Lem
narul — Vltrometan.

în divizia A - PRIMA ETAPĂ, PRIMELE PROBLEME DOAR PE JUMĂTATE!...Că nu toate echipele au pășit cu dreptul în campionatul național început sîmbătă, nu este de miraire, deoarece nici componența loturilor și nici condițiile de pregătire nu sînt egale pentru cele 12 participante la competiție. Dar, de la a înțelege comportarea mai modestă a unor formații și pînă la a accepta ceea ce s-a petrecut cu Rapid în meciul de la Galați, este cale lungă. Să precizăm : rapidiștii au pierdut în fața tinerei echipe a Politehnicii din Galați la un scor surprinzător de mare — 52—80 — dar mai curios este faptul că în repriza secundă ei au înscris doar 17(!!i) puncte, ca într-o partidă feminină de slabă calitate. Precizări asupra comportării feroviarilor am primit de la cei doi arbitri, V. Kadar și I. Mihăescu : „Rapid 
a evoluat ca o echipă bătrî- 
nă, obosită și, pe deasupra, 
nepregătită. Jucătorii s-au 
mișcat greoi, nu au alergat 
și au fost chiar situații în 
care nu puteau angaja min
gea din lateral sau de la li-

S c hi

PATRU SĂRITORI PLEACĂ 
ASTĂZI ÎN CEHOSLOVACIAAstăzi pleacă în Cehoslovacia patru săritori români care timp de trei săptămîni vor face o pregătire pe trambuline de plastic.Sub conducerea antrenorului dinamovist Ion Bîrlă vor face deplasarea următorii schiori de la clubul Dinamo Brașov t Dumitru Lupu, campionul național al probei, Gh. Gerea, campionul juniorilor mici, Vasile Tamaș. Lor li S-a alăturat Anghel Biriș de la Casa Armatei—Brașov.Săritorii noștri se vor antrena în două stațiuni din munții Krkonoce. La Jarra- chov unde există o trambulină artificială de 35 m vor rămîne doar 5—6 zile pentru acomodare, după care ei se vor deplasa la Lieberec, unde se vor antrena două s'vptă- mîni pe o trambulină de plastic cu pungj; critlQ la ,6(| 

nia de fund a terenului". Cu- noscînd pasiunea pentru baschet a „veteranilor" din Ciulești, ca și conștiinciozitatea lor în pregătire, evoluția din întîlnirea de la Galați apare ciudată. Sau, poate, ea se explică prin absența antrenorului principal Grigore Ava- chian și insuficienta autoritate a actualului antrenor, Valentin Dăscălescu, în fața experimentaților baschetba- liști de la Rapid. Oricum, comportarea acestora este a- Igrmantă și, ca atare, se impune o analiză urgentă. Biroul secției de baschet a clubului este primul îndreptățit să o facă.
„C.C.E." SI „CUPA CUPE
LOR", OBIECTIVE APRO
PIATENe-a plăcut mult maniera în care a abordat antrenorul dinamovist Dan Niculescu meciul cu I.C.H.F. A folosit toți jucătorii, a încercat diferite formule de atac și de apărare, s-a străduit să impună echipei un ritm cit mai ridicat. Ținînd seama că Dinamo nu va susține nici un joc internațional de verificare înaintea partidelor din „C.C.E." (ceea ce este anormal și poate influența negativ asupra comportării formației), modul serios în care

La 21 octombrie a.c. Administrația de Stat Loto-Prono- sport organizează un concurs suplimentar Pronosport, cu- prinzînd meciurile din optimile de finală în marile competiții europene — „Cupa campionilor", „Cupa cupelor" și „Cupa orașelor tîrguri".Faptul că în toate aceste competiții ‘ țara noastră are trei echipe calificate, respectiv U.T.A., STEAUA și DINAMO BUCUREȘTI alături de alte renumite echipe de club din Europa, face ca acest concurs să trezească un interes deosebit în rîn- dul participanților la concursurile Pronosport.Condursul se va desfășura pe baza actualului regulament Pronosport, fără nici o deosebire.înregistrarea buletineloi? ffgegț cpijoyrs. începe 

sînt privite întîlnirile din cadrul diviziei A constituie singura modalitate pentru ca Dinamo să se prezinte într-o formă bună. Această situație trebuie înțeleasă, însă, de toți jucătorii, care să fie convinși că fiecare moment al unei întreceri urmează a fi tratat cît mai serios cu putință. Mai precis, ei au datoria să depună același efort fizic și, mai cu seamă, psihic, chiar cînd conduc cu 15—20 de puncte. Relaxarea, așa cum s-a petrecut uneori în prima repriză a meciului de sîmbătă, nu aduce nimic bun, mai cu seamă acum, în ajunul unor confruntări atît de însemnate.Cît privește Steaua, care ne va reprezenta în „Cupa cupelor", evoluția ei a fost neconvingătoare. Cu un atac insuficient de eficace, cu o apărare fragilă, lipsită de coeziune, team-ul pregătit de Vasile Popescu a arătat că mai are de lucru pînă la o formă acceptabilă. Sperăm că jocul cu I.E.F.S. a fost o lecție, ale cărei învățăminte nu vor fi omise, tot astfel cum credem că baschetbaliștii de la Steaua nu au uitat că au de apărat un frumos prestigiu cucerit în anii trecuți de foștii componenți ai echipei.
D. STĂNCULESCU

MARILE COMPETIȚII 
EUROPENE IN PROGRAMUL

CONCURSULUI 
PRONOSPORTastăzi 1'3 octombrie a.c. și se va închide marți 20 octombr.e a.c.Publicăm mai jos, programul acestui concurs suplimentar : I. Steaua roșie Belgrad (Iugoslavia) — U. T. Arad (România) ; II. P. V. S. Eindhoven (Olanda) — Steaua (România) ; III. F. C. Liverpool (Anglia) — Dinamo București (România); IV. Cagliari (Ițj^ia) ~ Atletico Ma-

Am văzut duminică la București două partide interesante prin revelațiile pe care ni le-au furnizat. Este votrba, în primul rînd, de întrecerea derby a campionatului feminin dintre I.E.F.S. și Universitatea Timișoara și, apoi, de partida în care au evoluat formațiile masculine Steaua și Universitatea Cluj. Un „cvartet" deci de elită al handbalului nostru, în componența căruia au intrat și două viitoare participante la „C.C.E.", ceea ce — lesne de înțeles — a determinat o sensibilă creștere a interesului cu care au fost urmărite cele două confruntări.Pe acest plan, de o stringentă actualitate ni se pare utilă o discuție despre modul în care studentele timișorence vor folosi răgazul de timp rămas în vederea îmbunătățirii jocului lor. întîlnirea derby a cam
pionatului a scos — din păcate — in evidență încă se
rioase carențe în organizarea 
jocului la Universitatea Timi
șoara, motiv pentru care am considerat necesar să-1 invităm l.a o discuție pe antrenorul echipei, prof. CONSTANTIN LACIIE. Interesantele schimburi de opinii pe care le-am avut cu acest vechi tehnician le vom publica în- tr-unul din numerele noastre viitoare. Deocamdată, în afară 
drid (Spania) ; V. Standard Liege (Belgia) — Legia Varșovia (Polonia) ; VI. Panathi- naikos (Grecia) — Slovan Bratislava (Cehoslovacia) ; VIL Carl Zeiss Jena (R.D.G.) —Sporting Lisabona (Portugalia) ; VIII. Ajax Amsterdam . (Olanda) — F. C. Basel (Elveția) , IX. Goztepe Izmir (Turcia) — Gornik Zabrze (Polonia) ; X. Benfica Lisabona (Portugalia) — Vorwărts Berlin (R.D.G.) ; XI. F. C. Barcelona (Spania) — Juventus (Italia) ; XII. Dinamo Zagreb (Iugoslavia) — Hamburger S. V. (R.F.G.) ; XIII. Fiorentina (Italia) — F. C. Koln (R. F. a Germaniei).' • Concursul Pronoexpresde mîine beneficiază de a- vantajele NOII FORMULE TEHNICE a cărui tragere va fi televi^tă îjr jurul orei 1945, 

de constatarea mai generală și cu caracter nemulțumitor făcută mai înainte să adăugăm și un fapt îmbucurător : 
formația din Timișoara s-a 
apărat excelent în meciul cu 
I.E.F.S., realizind asamblarea 
unui sistem defensiv mobil, 
avansat și foarte atent.Să ne oprim însă ceva mai mult asupra evoluției echipei Steaua, care nu poate fi considerată nici ea mulțumitoare. Nu dorim acum să redeschidem discuția despre corectitudinea sau incorectitudinea unor arbitri sau adversari pe care i-au întîlnit în ultimul timp handbaliștii de la Steaua. Părerile sînt total opuse (o discuție pa care am avut-o recent cu antrenorul . echipei Politehnica Timișoara, C. JUDE, a fost edificatoare în acest sens!). Important este, credem să arătăm aci că a- ceastă formație, campioană a țării, manifestă la început de sezon unele serioase carențe în apărare. Pe cît de bine, de rapid și combativ joacă în atac componenții team-ului bucure.ștean, pe atît de vulnerabili se dovedesc în defensivă, unde primesc cu o dezarmantă facilitate gol după gol. Cel puțin așa s-au petrecut lucrurile în partida cu Universitatea Cluj care, avînd în Iancu un portar în formă deosebită și prezentînd în teren sextetul de bază, a pus la grea încercare pe campionii țării.In etapele ce au mai rămas (încă două!) Gruia et comp, vor avea ca adversari pe Universitatea București, actualul lider și revelația acestui sezon și pe Dinamo București, care concurează eu șanse serioase și cu speranțe îndreptățite la primul loc al clasamentului. Așadar, examene serioase, ou două echipe de valoare, examene care — în consecință, — vor putea să ne dea o imagine mai clară, mai amplă asupra posibilităților jucătorilor de la Steaua de a se înscrie în circuitul formațiilor de valoare în noua ediție a „C.C.E.*. Pînă atunci să nu uitățn că modul în care s-au comportat aceste două echipe (Universitatea Timișoara — feminin și Steaua. = masculin) a fost satis-

Trage Gruia! Apreciatul internațional s-a înălțat sub 
privirile lui Gațu și încearcă să arunce la poartă peste blo
cajul format din Roth și Petri. Fază din meciul Steaua—„V“ 
Cluj disputat duminică in Capitală și cîștigat de Steaua cu 
17—12. Foto : Dragoș NEAGUfăcător doar pe jumătate. Fetele de la Timișoara s-au dovedit bune în apărare și deficitare în atac, iar jucătorii de la Steaua invers. Pe cînd vom avea satisfacția de a

NU NUMAI LA BUCUREȘTI!S-au spus și s-au scris — și nu numai în handbal — foarte multe lucruri despre arbitri. La sfîrșitul unui meci aproape fiecare din cei pre- zenți crede că are datoria să spună ceva și despre arbitri. De bine de rău... Asta depinde de rezultatul înțîlnirii și de simpatiile ce’ui în cauză.Uităm însă prea repede că arbitrii sînt niște oameni și că au sau nu calitățile pe care le așteptăm. Noi — indiferent de simpatii — îi dorim însă perfecți. Și asta este foarte greu. De aceea, adop- tînd principiul de a da satisfacții cavalerilor fluierului atunci cînd merită și mai ales GlT MERITĂ, să precizăm că la meciul STEAUA — UNIVERSITATEA CLUJ doi tineri arbitri din orașul Gh. Gheorghiu-Dej, GH. MATE- ESCU și AL. POPES0U s-au dovedit cor<jj:țj, proippțî în 

vedea aceste ambasadoare ale handbalului nostru com- pletîndu-și fiecare și cealaltă jumătate ?...
Călin ANTONESCU 

decizii și îndeosebi foarte curajoși. Noi nu le urăm decît să fie așa mereu. In special atunci cînd nu arbitrează la București...feminin
1. I.E.F S. 9 7 11 115- 81 15
2. Univ. Buc. 9 7 0 2 121- 43 14
3. Univ. Tini. 9 6 12 99— 18 13
4. Rulmentul

Brașov 9 5 13 104—105 11
5. Textila

Buhușj 9 5 0 4 107—108 10
6. V-ța Odorhej 9 4 14 95— 95 9
7. Confecția 9 3 15 108—119 7
8. C.S.M. Sibiu 9 2 16 78-107 5
9. Constructorul

Timișoara 9 2 0 7 78— 99 4
10. Mureșul

Tg. Mureș 9 10 8 63~s 93 2

MASCULIN

1. Univ. Buc. 7 5 11 88— 88 11
2. Steaua 7 5 0 2 111— 83 10
3. Din. Buc. 7 5 0 2 103— 80 10
4. Din. Bacău 7 4 0 3 106— 98 S
5. Voința Buc. 7 3 0 4 104—106 S
6. Poli. Galați 7 2 2 3 95—101 «
7. Poli. Tim. 7 2 2 3 65— 73 8
8. Univ. Cluj 7 2 14 83— 84 5
9. Ș-ța Lovrin 7 2 14 74-105 S

10. Din. Brașov 7 115 85-111 3
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