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Astăzi se dispută partidele decisive din serii: ROMÂNIA—R.F. a GERMANIEI (grupa A) și UNGARIA—IUGOSLAVIA (grupa B)

FORMAREA UNUI TINERET SĂNĂTOS,
CU ROBUSTEȚE FIZICĂ Șl MORALĂ

SURSA DE EDUCAȚIE COMUNISTA

GALAȚI, 10 (prin telefon). La fel 
intilnirile din cea de a doua etapă a 
formațiile ce vor lupta pentru 
intră in faza hotăritoare.

primele

de aprig disputate ca în prima zi, 
„Trofeului Carpati", au prefigurat 
locuri. începind de joi, întrecerile

ROMANIA-FRANȚA 26—16 
—4). Intîlnirea nu a început 
«cele mai bune auspicii pentru hand- 
baliștii români. Ca și în meciul lor 
precedent (cu Norvegia), oaspeții 
au atacat din primul minut într-un 
ritm viu, acționînd în apărare cu 
o tendință de agresivitate exage
rată. Așa se face că în min.

(10 
sub

concentrare în apărare — în mo
mentele cheie, adică atunci cînd 
au condus cu 6—4 (min. 7) și 7—5 
(min. 21) —- au făcut ca balanța 
victoriei se încline, totuși, în

favoarea handbaliștilor maghiari. 
La obținerea victoriei au mai con
tribuit încă doi factori i experiența 
oaspeților și șuturile lor de la dis
tanță cărora reprezentanții noștri 
nu le-au găsit antidotul.

Au marcat: Kalo 2, Leirer 1, 
Varga 2, Szabo 1, Marossi 6, Vass 
4, Harka 2 și Stiller i — pentru 
Ungaria, Goran 1, Lieu 6, Moldo-

van 4, Popescu 1, Tudose 3 
Cîrlan 1 — pentru România B.

Au arbitrat cu scăpări Bans Ja-
Și

Cronici transmise de
C. ANTONESCU și T. SIRIOPOL 

Fotografii de 
Dragoș NEAGU

REZULTATELE ZILEI A H-A

Ungaria — România B 19—18 (8—7) 
Iugoslavia — Spania 29—13 (14—5) 
R.F a Germaniei — Norvegia 19—15

(10-6)
România A — Franța 26—16 (10—4)

CLASAMENTE

SERIA A
1. R.F. a Germaniei
2. România A
3. Norvegia
4. Franța

SERIA B
1. Iugoslavia
2. Ungaria
3. România B
4. Spania

2 2 6 0 41—28 4
2 2 0 0 41—28 4
2 0 0 2 27—34 O
2 0 0 2 29—48 O

2 2 0 0 so—31 4
2 2 0 0 46—32 4
2 0 0 2 32—40 0
2 0 0 2 31—56 0

conduceaujucătorii francezi
3—1. Apoi, formația țării noastre, 
folosind mai multe combinații de 
mare subtilitate (din păcate nu 
toate duse la bun sfârșit) a egalat 
și s-a distanțat cu o remarcabilă 
facilitate în finalul reprizei.

După reluare, timp de 10 minute, 
formația țării noastre a apăsat pe 
accelerator, realizînd o mare dife
rență (20—6 în min. 44), pe care 
în final a risipit-o datorită pripelii 
cu care atacanții au încercat fina
lizarea acțiunilor. în urma acestui 
rezultat, selecționata română tota
lizează un număr egal de puncte, 
goluri marcate și primite ca și e- 
chipa R. F. a Germaniei. Dacă ea 
ar fi înscris un punct mai mult

(Continuare In paa. a 4-a)

Una dintre fazele (din păcate, puține) de o rară frumusețe, create de handbaliștii noștri în meciul cu 'Norvegia: 
Cristian Gațu fentează apărătorii și trage năprasnic la poartă.

Recenta plenară a Comitetului Central marchează 
un eveniment de o importanță excepțională în viața 
partidului, a poporului nostru.

Expunerea ' ~
CEAUȘESCU, străbătută de teze teoretice, de 
profunzime științifică marxist-leninistă, va 
înrîurire determinantă asupra îmbunătățirii 
munci polidee și ideologice.

Plenara a suoliniat că elementul principal 
strucția noii noastre orînduiri, a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, este și răinîne OMUL, gradul 
său de pregătire și de conștiință, profilul său politic 
și etic.

Ca reprezentant al organizațiilor sportive din ju
dețul Brașov, mă declar întru totul de acord cu în
tregul conținut al expunerii, cu strălucitul program 
preconizat de secretarul general al partidului.

Sportul, fenomen social, acreditat cu multiple va
lențe educative, se regăsește pe deplin în documen
tele plenarei, îndeosebi în referirile făcute la tine
ret, ia cuprinderea lui în activități atractive, vii, utile.

Pe scara sportivă brașoveană au fost obținute 
în acest an unele rezultate bune, prin conjugarea

istorică a tovarășului NICOLAE 
o mare 
avea o 
întregii

în con-

prof. VASILE LAzARL'Ț 
președintele C.J.E.F.S. Brașov

(Continuare tn pag a 2-a)

PROGRAMUL ZILEI

Ora 15,30 : Franța — Nor
vegia ; ora 16,45: România 
B — Spania ; ora 
slavia — Ungaria 1 
România A — R. 
maniei.

18 : Iugo- 
ora 19,15: 
F. a Ger-

locul I. Rea-s-ar fi putut situa pe
lizatori : Gruia 7, Birtalan 5, Voi- 

* nea 4, Bota 3, Kicsid 3, Dan Ma
rin 2, Samungi 2 de la învingă
tori, respectiv, Taillefer 4, 
baud 4, Buchet 3, Petit 2, 
Gallant de la învinși. Au 
corect O. Olsson și G.
(Suedia).

UNGARIA — ROMANIA
16 (8—7). Handbaliștij români 
opus o dîrză rezistență 
lor adversari și puțin a 
să realizeze o surpriză 
ții. Pripeala în atac și

Cha- 
Nita 2, 
condus 
Lundin

B 19— 
au 

valoroșilor 
lipsit ca ei 
de propor- 
lipsa de

Astăzi, de la ora 18,30,

DINAMO—STEAUA
LA HOCHEI

în șirul lung al derbyurilor Di
namo—Steaua, statornicite în spor
tul nostru, întrecerea dintre echi
pele de hochei ale celor două clu
buri. are — parcă — o tentă de 
atracție aparte. Poate și pentru 
faptul că în această disciplină, va
loarea acestor formații depășește 
cu multe clase pe aceea a parte
nerelor de întrecere, disputa pen
tru titlu reducindu-se, practic, doar 
la lupta dintre ele. O luptă aspră 
și pasionantă, dar onestă și ca
valerească, în ciuda caracterului 
ei totdeauna acerb.

Hocheiștii de la Dinamo și Stea
ua alcătuiesc colective de forțe 
sensibil egale, fiecare cu punctele 
ei tari și slabe. Dar în ultimă in
stanță, nu ele au determinat re
zultatul, ci posibilitatea mobiliză
rii tuturor resurselor fizice, tehni- 
co-tactice și — am spune noi — 
morale, pentru un joc inundat de 
mari rivalități și ambiții.

O simplă părere, determinată de 
evoluțiile din primele două etape 
ale acestui tur, ni-i arată pe di- 
namoviști într-o formă și poftă 
de joc superioare, parcă, steliști- 
lor. Eficacitatea 
ale „roș-albilor“ 
nea superioară :

Dtnamo 
Steaua

în deschidere, 
desfășoară jocul 
rea Ciuc—Agronomia Cluj, de a- 
semenea, extrem de interesant prin 
valoarea foarte apropiată a celor 
două echipe. (V. CH.).

liniilor de atac 
este, de aseme-

Ca om al școlii și cetățean, am trăit un sentiment 
de mare satisfacție studiind cutezătorul program al 
educației socialiste, al formării omului înaintat al 
zilelor noastre, adoptat de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R.

Chemarea cuprinsă în expunerea secretarului ge
neral ai partidului nostru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, de «a face din fiecare unitate școlară 
un puternic centru de educație, în spirit socialist 
și comunist, a copiilor și tinerilor, a avut darul de a 
mă mobiliza și mai mult, la fel ca pe toți ceilalți 
colegi ai mei, în dubla responsabilitate pe care a 
am, ca profesor și director al unei instituții de în- 
vățămînt.

Marea familie a dascălilor și-a pus nu o dată în-, 
trebarea cum trebuie să acționeze pentru ca școala 
să reprezintă realmente un nucleu puternic de edu
cație comunistă, în sprijinul politicii înțelepte a par
tidului și pentru făurirea de generații viguroase, te
meinic ancorate în tradițiile de luptă și de muncă 
ale poporului și totodată în realitățile societății 
noastre noi, trebuind să le dezvoltăm copiilor, încă 
din primii ani de școală, convingeri, atitudini și sen
timente de responsabilitate pentru propria lor pre
gătire, pentru viitoarea lor comportare civică.

Conduc la Piatra Neamț o instituție de învăță- 
mînt cu un profil deosebit — o școală sportivă. Cîteva 

prof. CONSTANTIN SAVINESCU 
directorul Școlii sportive 

din Piatra Neamț

(Continuare în pag. a 2-a)

EDUCAȚIA FIZICA Șl SPORTIVA,
FACTOR ACTIV IN FĂURIREA SOCIETĂȚII
SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE

Mărețul program de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, program elaborat eu 
principialitatea ideologică și po

litică, cu clarviziunea și capacitatea 
prospectivă caracteristice tovarășului

Înaintea confruntării cu echipa de fotbal a cehoslovaciei

SELECȚIONABILII NOȘTRI AU VERIFICAT IERI
FORMULA Șl PREMISELE JOCULUI DE DUMINICA
A fost stabilită echipa națională, cu două semne de intrebare: Dumitru, ușor 

Anca, și lordănescu sau Năstase
accidentat, înlocuitor posibil

Jocul de ansamblu al echipei 
naționale a fost probat și repetat 
ieri, în compania formațiilor Fla
căra roșie și Metalul. De regulă, 
aceste partide au menirea să ve
rifice și să mai adauge ceva la 
înțelegerea și la modul de expri
mare a strategiei preconizate. Dar 
fiind, totuși, confruntări de labo
rator, ele nu aprind toate resur
sele jucătorilor și nici nu sînt în 
măsură să ofere, decît parțial, date 
despre atu-urile și insuficiențele

motivul pentru care vom rămîne 
în sfera unor observații cu un ca
racter mai general.

Antrenorii Angelo Niculescu și 
Titus Ozon au utilizat în prima 
repriză formația anunțată : Ghi- 
ță—Săfmăreanu, Lupescu, Dinu, 
Deleanu, Dumitru, R. Nunweiller, 
Lucescu, Dembrovschi, Dobrin, Ior- 
dănescu. După pauză, Răducanu, 
care apărase poarta echipei Fla
căra roșie, a trecut alături de tri
colori, iar Ghiță a jucat la Me-

en-Dumitru se accidentase (ușoară 
torsă de genunchi).

Cei doi parteneri ai lotului 
fost foarte ambițioși, obligînd 
prezumtivii titulari de duminică 
să se zbată serios. Cu Flacăra ro
șie. tricolorii au înscris

Săfmăreanu

au 
pe

două go-

luri (Lucescu, min. 7 și Dobrin, 
min. 15), primind. Ia rindul lor, u- 
nul (Cuconea, min. 44). Cu Metalul

Romulus BALABAN

(Continuare în pag. a 3-a)

ECHIPA PROBABILA

Răducanu 
Lupescu Dinu 

Radu Nunweiller
Deleanu

NICOLAE CEAUȘESCU, constituie 
astăzi un ideal concret al întregului 
popor.

în expunerea sa, secretarul general 
al partidului, analizind activitatea 
politico-ideoiogică și educativă, a de
finit direcțiile majore ale programu
lui de îmbunătățire a educației so- 
cialiste la nivelul cerințelor etapei 
noi de dezvoltare ascendentă a so
cietății românești și, a indicat soluții 
de fond pentru întreaga activitate 
educațională, teoretică și practică.

Educația fizică și sportivă, com
ponentă inseparabilă a complexului 
proces formativ pe care îl constituie 
educația socialistă, trebuie să con
tribuie activ la anii car ea integrală

a măsurilor prevăzute în programul 
partidului și. totodată, să acționeze 
prin mijloacele și metodele specifice 
domeniului, pe care să le subordoneze 
și să le adauge amplului program 
educațional adoptat in Plenara C.C. 
al P.C.R

După cum se știe, partidul nostru 
a acordat și acordă un sprijin conti
nuu activității de educație fizică și 
sport. în acest sens, au fost emise

prof. LEON TEODORESCU 
rector al I.E.F.S., 

vicepreședinte al C.N.E.F.S.

(Continuare tn pag a 2-a)

nsmzt un nou ioc Decisiv
DINAMO RAPID, LA POLO

Dinamo șl Rapid, cele două compe
titoare la titlul național la polo se în- 
tîlnesc astă-seară (bazinul Floreasca, 
de la ora 19), pentru a treia oară în 
actualul campionat. In primul meci, 
Dinamo a învins cu 5—4. iar cel de al 
doilea s-a încheiat cu un scor 
(3—3), astfel că, înaintea noului 
campionii dețin un avantaj de 
puncte.

Aseară, în prima partidă. feroviarii 
nu au mal avut verva din etapa Inau
gurală, întîmpinînd o dîrză rezistență 
din partea Voinței Cluj. Rapid a început 
bine șl această partidă, dar pe măsură 
ce minutele se scurgeau, atacanții săi 
se dovedeau destul de neinspirați în 
depășirea unor adversari mult mal pu
țin experimentați. Pînă la urmă, giu- 
leștenli au cîștlgat cu 5—2 (2—0, 1—1,
2—0, 0—1), marcind patru goluri din si
tuații de „om în plus" sau 4 metri. 
In schimb, clujenii au realizat ambele 
puncte din acțiune, demonstrînd o va
loare ce le-ar fi dat dreptul să

egal
derby, 

două

pe locul III. Autorii celor 7 
Szabo 3, Slăvei șl Cullneac pen-

claseze 
goluri : 
tru Rapid șl FUlop E. Szilagy pentru 
Voința. A condus bine 3r I. Drăgan.

In partida cu .I.E.F.S.. formația dl- 
namovistă a făcut din nou mari eforturi 
pentru a realiza un scor cît mal con
cludent. Dar după prima repriză, tabela 
de marcaj nu indica decît scor egal 
(2—2). Campionii au condus cu 2—0, 
dar studenții au egalat in mod neaștep
tat, cu largul concurs al portarului FI. 
Slăvei. tncepînd din al doilea „sfert", 
Șerban Huber șl-a reluat locul tn poar
ta campionilor, dînd mal multă încre
dere coechipierilor săi. Aceștia au mal 
înscris de 7 ori șl nu au mai primit 
nici un gol. Realizatori : Rus 3. Novac 
2, Zamfirescu, Lazăr, D Popescu. Kro
ner (Dinamo) șl Sehilka 2 (I.E.F.S.).
Bun arbitrajul lui C. Mărculescu.

Astăzi, în deschiderea programului 
(ora 18) se dispută meciul l.E.F.S. — 
Voința.

A. VASILIU

Lucescu lordănescu
(Nâstase)

Dumitru
(Anca)

Dembrovschi Dobrin

• •

pe marginea analizei
din Biroul C. N. E. F. S

fruntaș Internațional.

George Florescu — unul dintre performerii campionat -lor 
mondiale de talere aruncate din șanț — medalie de bronz 

i Foto : V. BAGE AC
m£ PETRE ȘAN-

“T — locuri-

Concluzii și măsuri

PRINTR-0 PREGĂTIRE SISTEMATICA
FĂRĂ IMPROVIZAȚII

2 2 0 0 24—2 4 
2 2 0 0 18-3 4 

la ora 16,30, se 
Avîntul Miercu-

Prima repriză s-a terminat. La mijlocul terenului, tricolorii se odihnesc, 
asistați de antrenorii Angelo Niculescu și Titus Ozon.

Foto: M. FELIX
echipei aflate pe bancul de încer
care. Este motivul pentru care nu 
vom inventaria tot ce s-a văzut 
ieri pe stadionul „23 August", este

talul. Tot în 
tase a intrat 
cu, iar Anca 
tru ultimele

repriza secundă, Năs- 
în locul lui Iordănes- 
a fost introdus pen- 
opt minute, după ce

FINALELE „CUPEI

ROMÂNIEI" EA SCRIMA

în organizarea Federației româno 
de scrimă șl a ziarului Sportul, 
sîmbătă și duminică vor avea loc 
finalele ediției 1971 a „Cupei Ro
mâniei", cea de a doua competiție 
internă de anvergură. Finalele, pro
gramate la toate probele (numai 
Întreceri individuale) se vor desfă
șura în sala Floreasca II i în prima 
zi, floretă fete șl spadă, iar în ziua 
« doua, floretă bărbați și sabie.

ECHIPA DE BOX A R.D. GERMANE
A SOSIT LA BUCUREȘTI

In Capitală repre- 
___ ____ __  __  a R. D. Germane, 
care urmează să lntllnească echipa 
României ta 12 si 14 noiembrie De
legația este condusa de prof. dr. Heinz 
Schwidtmann, membru al prezidiu
lui federației de box din R.D.G., 
Peter Thomas, antrenor federal. Mar
tin Neef, antrenor, Gerhard wlttak, 
medic. Werner Resch și Helmuth 
Breit, arbitri-

Din echipa de box a R D.G. fac 
parte, în ordinea categoriilor : Ho . st

Aseară, a sosit 
zentativa de box

Weinhold, Rainer Blum, Stefan Foer
ster, Norbert Warnke, Peter Fambach. 
Olaf Roth, Manfred Wolke, Peter Tie- 
pold. Hans-Joachim Brauske, Ottoman 
Sachse si Dieter Llmant. Ca rezerve 
au făcut deplasarea Peter Spilskl (u- 
țoară) șl Manfred Weidner (seml- 
mijlocle).

★
De asemenea a sosit in București 

și arbitrul neutru al tntîlnirii Ro
mânia — R. D. Germană, Eddie 
Thompson (Irlandei).

Țintașii români au înscăunat în 
ultimele decenii o tradiție extrem 
de onorantă pentru mișcarea noas
tră sportivă. începind cu J.O. de 
la Helsinki 
următoare, 
au cucerit 
aur, argint 
Mexic, în primii doi ani (1969— 
1970), au fost înregistrate noi suc
cese la probele olimpice, ilustrate 
prin câștigarea a 12 medalii la 
campionatele mondiale și europene.

Și în acest an preolimpic 1971, cu 
ocazia participării la două cam
pionate europene (pentru probele 
de pușcă și pistol) și unul mondial 
(talere lansate din șanț) s-au în
scris performanțe prestigioase : o 
medalie de aur, cîte patru de ar
gint ?i bronz la C.E. și una de 
bronz la C.M.

în același interval de timp, cele 
mai bune rezultate la probele o- 
limpice au fost obținute astfel : 
talere aruncate din șanț : GHEOR- 
GHE FLORESCU — locul III la 
C.M. ; skeet (talere aruncate din 
turn) : LUCIAN COJOCARU — 
locul secund la C.E. (juniori) ; pis
tol viteză : DAN IUGA și MAR
CEL ROȘCA — locurile 4 și 6 la

din 1952 și la edițiile 
trăgătorii din România 
numeroase medalii de 
și bronz. Apoi, după

C E. ; pușcă 50 i
DOR și ION OLARESCU 
le 8 și 10 la C.E.

Iată așadar un bilanț care con
firmă valoarea tirului din țara 
noastră situîndu-1 și in continuare

în eșalonul
Dar, trăgătorilor români li se des
chide perspectiva realizării altor 
performanțe de răsunet dacă ne 
gîndim la viitorul lor obiectiv cel 
mai important:

chen. Tocmai acestui scop ei își 
vor dedica întreaga perioadă de pre
gătire care urmează.

C. COMARNISCHI
J.O. de la Miin- (Continuare in pag. a 3-a)

Tirul ca sport de performanță solicită calități 
multiple, el fiind ți o disciplină foarte costi
sitoare. Ca atare, cei care i se dedică tre

buie să fie extrem de dotați, dar să ți manifeste 
un înalt simț de răspundere comparabil cu condi
țiile materiale care se oferă. Este cazul multora 
dintre trăgătorii români, laureați în atîtea ți atîtea 
competiții de mare anvergură, cu precădere J.O. 

aspiră ți actualii candi- 
...ien. Dar, pentru asi-

La noi izbînzi de prestigiu aspiră ți actualii candi
dați pentru J.O. de la Miincni ~ 
gurarea succesului sînt necesare intensificarea pre
gătirilor, imprimarea unui mai pronunțat caracter 
metodic-țtiințific viitoarelor antrenamente, îmbună
tățirea substanțială a muncii educative cu sportivii 
ți antrenorii. Este concluzia principală desprinsă cu 
ocazia temeinicei analize făcută in cadrul Biroului 
C.N.E.F.S.

Deoarece, din discuțiile purtate a reieșit că res- 
fionsabilitatea celor angrenați în pregătirile țintați- 
or olimpici nu a ajuns încă să fie proporțională cu 

eforturile făcute, s-au preconizat o serie de măsuri 
menite să îndrepte viitorul proces de instruire spre

un curs mai favorabil, capabil să îndrituiască spe
ranțele tirului românesc la poziții fruntașe în greaua 
întrecere de la Miinchen.
• Paralel cu realizarea unor condiții materiale 

superioare se va observa ți aplica cu strictețe prin
cipiul individualizării pe baza planurilor elaborate 
în colaborare cu sportivii, antrenorii ți medicii.
• Reconsiderarea atitudinii față de pregătirea fi

zică, factor de bază al instruirii căruia trebuie să 
i se acorde o importanță majoră.
• Mărirea spiritului de exigență în privința edu

cării trăgătorilor noștri a căror comportare să fie 
în deplină concordanță cu marile îndatoriri ce revin 
sportivilor fruntași, demni reprezentanți ai Repu 
blieii Socialiste România.

• In perioada care a mai rămas oină la J.O. 
72, toate eforturile federației, cluburilor, tehnicie
nilor ți sportivilor vor avea un singur 
pregătirea optimă a țintaților olimpici.
• întărirea muncii de îndrumare ți 

procesului instructiv-educafiv va constitui 
permanentă a federației de specialitate.

obiectiv :

control a 
o sarcină
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l
sportivă de iarnă

în fruntea preocupărilor noastre — formarea 

unui tineret sănătos, cu robustețe fizică și morală

l
I

(Urmare din pag. 1)

eforturilor organismelor învestite 
cu responsabilități în domeniul 
educației fizice I 94 titluri de cam- 

i pioni, 175 sportivi selecționați in 
1 diferita
aceasta 

| țumițl.
■ în mod 
: ciațiile
' din instituții, din școli, de Ia sate, 
t Acolo este necesar să trecem la 
acțiuni concrete, simple, accesibile, 
de atragere a tineretului și a oa
menilor muncii spre mișcare și 
exercițiul fizic. Sîntcm hotărîți să 
punem în fruntea preocupărilor 
noastre sarcina formării unui ti
neret sănătos, înzestrat cu robus
tețe fizică și morală. Să comba
tem cu fermitate mentalitatea tra
iului fără muncă, să relansăm in 
rîndul sportivilor și antrenorilor 
obișnuința activităților politico- 
ideologice și cultural-educative.

i, împreună cu toți factorii res-

loturi naționale. Dar cu 
nu ne putem declara mul- 
Trebuie să ne îndreptăm 
hotărîtor atenția spre aso- 
sportive din întreprinderi,

ponsabili, vom întreprinde țl ac
țiuni privind dezvoltarea bazei 
materiale, element absolut necesar 
pentru desfășurarea unei activități 
sportive rodnice. Astfel, în 1972, 
pe teritoriul județului nostru se 
vor realiza i

• O sală de sport
• Un pavilion de cazare pentru 

sportivi
• 10 terenuri de tenis
• 15 baze simple școlare 

minizate.
• Două terenuri de fotbal
• Două complexe de recreație 

pentru tineret
• Patru centre de culturism.
Dar, în fața noastră stă nu nu

mai un plan bogat de construcție 
materială, ci și un amplu program 
de desăvîr.șire umană, de forma
re a unor oameni pregătiți, cu o 
înaltă conștiință socialistă.

Este în puterea noastră a tuturor 
ca, sub conducerea partidului, să 
ducem cu succes la îndeplinire un 
asemenea program.

I

• SPATII DE CAZARE SPORITE — CONTRACTARE DIRECTĂ • SCHIUL ARE DREPTURI DE 
PLINE '• FACILITAT! ORGANIZATORICE LA TELEFERICE • PUNCTE DE INTERES TURISTIC Șl 

AGREMENTARE POST-SPORTIVĂ
Sinaia închide, Intr-o geometrie 

turistică, triunghiul schiului alcătuit 
din stațiunile Poiana Brașov, Predeal, 
Sinaia. Principala virtute a acestei 
stațiuni este știința locală de a ino
va, de a transforma tezaurul de 
frumusețe naturală, măreția aspră 
a masivului Bucegi, grația suriză-

rist nepregătit, pentru o vacanță 
sportivă la munte ?

— Pe lîngă Inventarul existent, am 
mai achiziționat 140 de perechi de 
schiuri din care 50 de perechi pen
tru copii, 100 de perechi do bocanci, 
hanorace, pantaloni, 20 de săniuțe, 
schi-boburi, materiale care o

Se urmărește o mai mare 
diversificare a disciplinelor sportive 

@ Echipe care $e remarcă ® Exemple de seriozitate in pregătire
la „Celuloza" și la Școala generală nr. 8

ȘCOALA SĂ REPREZINTE 0 PUTERNICA 
SURSĂ DE EDUCAȚIE COMUNISTĂ 

trebui să se afle pe primul 
Elevii silitori la carte vor 
întotdeauna porțile deschise 
săli și stadioane. Dimpotrivă, 
care nu înțeleg să-și facă datoria 
față de învățătură — o datorie 
cetățenească, de onoare — chiar 
dacă vor fi fruntași în sport, vor 
rămîne un timp, pînă la îndrep
tare, în afara disciplinei către care 
simt chemare. Numai procedînd 
astfel, elevul va deveni conștient 
că trebuie să învețe, să muncească, 
iar răspunderea lui se va amplifica.

Sînt gîndurile care ne călăuzesc 
acum, după studierea recentelor 
documente de partid. Și dorința 
noastră este de a contribui efectiv 
•— concret — la lecția vie, revolu
ționară, de formare a omului nou 
pe care ne-o oferă aceste docu
mente de o importanță excepțio
nală.

(Urmare din pag. f)

sute de elevi și eleve practică — 
după orele de clasă, după ce și-au 
pregătit lecțiile, în timpul lor li
ber — o disciplină sportivă, după 
aptitudini și preferințe. O practică 
în ideea sănătoasă de a face miș
care, de a se dezvolta viguros și, 
in perspectivă, de a îmbrățișa per
formanța. Nu este o treabă sim
plă, nici pentru elev, nici pentru 
profesor. Sportul trebuie împletit 
cît mai armonios cu pregătirea 
școlară — altfel, latura sa educa
tivă se năruie, dispare — cu for
marea pentru viață, de bună sea
mă principala îndatorire a fiecărui 
elev.

Pentru realizarea unui 
nea obiectiv important, 
noastră, toți profesorii, n-au înțe
les să facă nici un rabat, nici o 
concesie. Exigența a fost și va

aseme-
școala

bltu-

avea 
către 

, cei

I
I

Noile telecabine sînt din iarna aceasta pentru schiori și amatorii de 
Javoarea Sinaiei.
Foto: DRACOȘ NEAGU

vor putea închiria de la 
deschis permanent, iar o 
vor intra în dotarea viie-

înălțimi, un argument suplimentar in

UN MARE SPORTIV TREBUIE SA FIE SI UN OM MODEL
renul de sport, în marile competiții 
internaționale, realizările noastre sâ 
se ridice la nivelul succeselor obți-

I Aflat, împreună cu colegii mei 
din lotul reprezentativ de handbal, 

!la Galați, pentru o scurtă perioadă 
de pregătire, am urmărit cu un deo- 

! sebit interes lucrările recentei ple- 
■nara a C.C. al P.C.R. Citeam atent 
'în fiecare zi ziarele și din primul 
1 moment mi-aim dat seama de impor
tanța evenimentului pe care-1 trăim, 
de valoarea istorică a expunerii pre
zentate de tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU.
Sint un sportiv de performanță, 

dar, in același timp, mi-am încheiat 
studiile, devenind inginer construc
tor. Doresc, din tot sufletul, să fiu 
util poporului meu, pentru al cărui 
prestigiu sportiv am luptat și voi 
lupta atita timp cit forțele fizice 
îmi vor permite. Am simțit atît din 
expunerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, cît și din celelalte cu- 
vintări pronunțate cu acest prilej, că 
$1 nouă, sportivilor fruntași, ne re
vin sarcini importante. Avem dato
ria să ne înzecim eforturile la antre
namente, să nu precupețim nici o 
fărîmă de energie pentru ca pe te-

de handbal a Școlii generale nr. 
8 din Călărași i „Directorul acestei 
școli, prof. Ion Neagu, se ocupă 
personal de pregătirea echipei do 
handbal. Pasiunea pe care o depu
ne pentru o bună afirmare a șco
larilor săi explică locul de onoare 
cucerit de formația din Călărași 
în campionatul republican de hand
bal".

„Cu o singură completare — 
adaugă directorul școlii sportive r 
Autoritățile locale ne-au pus Ia 
dispoziție toate mijloacele nece
sare pentru a promova handbalul 
în orașul nostru și a putea atinge 
un nivel superior, care să cores
pundă cerințelor impuse, de altfel, 
de însuși prestigiul handbalului 
românesc. Sper că Jucători ca 
Tase Ion și Mardare Elena să se 
afirme în curînd pe plan republi
can".

„Avem nevoie — spune tov. G. 
Bărbulescu — de mai multe mate
riale de propagandă: pliante cît 
mai adecvate, regulamente, cărți 
sportive care, adăugate mijloace
lor noastre locale să atragă tine
retul din școli și din fabrici spre 
practicarea unui număr cît mai 
mare de discipline sportive.
SPORTURI „DE TER'tN", DAR 

Șl „DE APA"
„Ne gîndim — încheie tov. Ion 

Jinga-Ianuarie — să realizăm o 
mai mare diversificare a sportu
rilor „de teren" și a celor „de apă". 
Considerăm, de asemenea, ca o 
primă datorie să acordăm o pon
dere deosebită procesului educa
tiv pentru ca, o dată cu oțelirea 
trupurilor și cultivarea intelectu
lui, să creăm cetățeni adevărați, 
pătrunși de principiile etice, con
structori de nădejde ai României 
socialiste". ')

★
Concluzia acestui colocviu: la 

Călărași, factorii cu responsabili
tăți în mișcarea sportivă, bine în
drumați de organele de partid, 
depun o activitate intensă pentru 
ca tineretul local să îmbine armo
nios munca în fabrici și uzine cu 
pregătirea sportivă și instruirea în 
școli, crcînd omul de tip nou, cu un 
puternic spirit de răspundere civică 
de care țara are nevoie.

D. MORĂRESCU

Călărași, urbe ridicată la rangul 
de municipiu, parcurge astăzi o 
eră de dinamism, care solicită 
energii noi, un mare număr de 
brațe de muncă. întreprinderile 
ce-au luat naștere în orașul de 
pe malul Borcei au cunoscut, ast
fel, un puternic aflux de tineret, 
care după orele de concentrare 
lîngă banc ți lîngă strung este 
dornic de mișcare, de exerciții fi
zice.

Cota realizărilor pe plan local 
șl proiectele pentru integrarea ti
neretului în procesul de pregă
tire al diverselor ramuri sportive 
prezintă, deci, un interes deo
sebit.

„Avem marele avantaj să găsim 
aici, la hotarul dintre «grînarul 
României» și apele Dunării, tere
nul propice dezvoltării tuturor 
sporturilor și să realizăm simbioza 
între sportul de masă — care este 
baza — și cel <le performanță" — 
afirmă tov. Ion Jinga-Ianuarie, 
președintele Consiliului județean 
Ialomița pehtrti educație fizică și 
sport.
SPORT DE MASĂ SI SPORT DE 

PERFORMANȚĂ
„Stadionul central al municipiu

lui — intervine tov. Constantin 
IJărbulescu, președintele C.M.E.F.S. 
Călărași — este astăzi locul de 
întîlnire a suie de tineri, care vin 
să se antreneze după orele de 
muncă sau <le curs. Echipa de fot
bal a fabricii „Celuloza", strins 
legată de procesul de producție, 
se pregătește cu o mare tenacitate 
pe plan sportiv, ceea ce face ca 
ea să ocupe un loc fruntaș în seria 
a IV-a a diviziei C, existînd spe
ranțe ca anul viitor să promoveze 
în divizia secundă a țării. Jucători 
ca Postelnicu, Simion și Fană con
stituie exemple elocvente de vred
nicie și seriozitate atit pe terenul 
de joc, cît și la locul de muncă" — 
ne comunică fostul jucător de la 
Gloria C.F.R., devenit azi preșe
dinte al Consiliului municipal Că
lărași pentru educație fizică și 
sport.

HANDBALUL RIDICAT 
LA NIVEL REPUBLICAN

Vicepreședintele aceleiași orga
nizații, tov. Ion Mocanu, ne pre
zintă, apoi, performanțele echipei

care : două telecabine (Sinaia — 
Cota 1400 si Cota 1400 — Furnica), 
un telescaun (Cota 1400 — Vlrful cu 
Dor), trei țeleschiuri și două baby- 
lifturl din care unul la Poiana Stî- 
nei ; patinajul va dispune de două 
patinoare naturale, unul in parcul 
orașului și al doilea în fața vilei 
Păltiniș ; săniuțe, «chl-bob etc. In 
ceea ce privește posibilitățile de 
agrementare post-sportivă Sinaia dls 
pune de mijloace cultural-artlstlce 
și educative excepționale : Muzeul 
Peles, expoziția de ceramică, Casa 
de cultură cu spectacole permanente 
de folclor, de muzică ușoară șl cul
tă. de teatru si cinematografe. Va 
funcționa și o sală de jocuri meca
nice (mini-bowling) in fostul local 
al restaurantului cu autoservire, 
in sfirșit, nu trebuie să uităm 
bogatul calendar compctîțlonal 
schiului alpin și al bobului.

— Cum _ .
accesul publicului de tranzit, 
nil la schi pentru simbâtă și 
mtnicâ ?

— Intenționăm — in măsura 
care administrația asupra mijloacelor 
de urcare ne va aparține și in conti
nuare — să păstrăm programul de 
vară și Pe timpul iernii pentru toa
te instalațiile, adică luni — zi de 
pauză și revizie, marți, miercuri, joi 
și vineri funcționare de la 8—17, iar 
simbâta și duminica de la 9—19. 
Ne gindim la crearea unor abona
mente pentru tineret, pentru grupuri 
sportive organizate și chiar la redu
ceri de preț la urcările repetate 
chiar pentru grupuri ncorganizatc. 
Asupra acestor probleme, tocmai re
flectăm.

— Sinaia are o tradiție hotelie
ră și culinară. Există preocupări 
speciale pentru intărirea ei ?

— Permanenta noastră preocupare 
este crearea celor mai bune condiții 
pentru sen irea populației, inclusiv 
masă și casă. Vom continua ideea 
mai veche de a asigura la cantine 
mai multe meniuri la alegere ; la 
restaurante și cabane vom urmări 
o calitate superioară și diversificată 
a preparatelor. De altfel, toate 
banele sînt incă de la aceasta 
complet aprovizionate !

— Accesul în masiv se va 
gura numai pe cablu ?

— Nu. Șoseaua asfaltată pină la 
Cota 1 100. degajată printr-o mașină 
de curățat zăpada, va permite trafi
cul autobuzelor, taxiurilor sau vehi
culelor personale. De altfel, traficul 
intre Sinaia și ~ 
calea ferată, va fi 
și de autobuze cu 
30 de minute.

— Deci ?
— Deci, condiții 

tii silit așteptați la munte !
Mihai BÎRA

Și. 
de 
al

înțelegeți să facilitați 
ve- 
du-

fn

ca- 
oră

asl-

parte se 
un centru 
altă parte 
lor si cabanelor tot pentru închirieri.

— în ce constă atracția turis
tică și sportivă a Sinaiei ?

— In primul ț tind, sporturile 
iarnă : schiul va fi servit de un 
samblu de mijloace mecanice i!e

toare a pădurilor de conifere și a 
poienelor însorite, intr-o largă in- 

turistică, eficientă, în plină 
~ i mare avantaj îl con- 

___ — desigur — așezarea sa pe 
o cale feroviară și rutieră de mare 

j n-ar putea 
fi materializat dacă stațiunea pro- 
priu-zisă nu s-ar adapta permanent 

— •> tehnico-materiale, pro- 
_■ stațiuni montane ; dacă 

n-ar face efortul constant de ame
liorare a tuturor prestațiilor sale la 
dispoziția clientelei turistice și spor
tive. Știam că și în acest an, Sinaia 
nu va rămîne în afara programului 
său si de aceea ne-am adresat tov. 
N. DOGARU, director general la în
treprinderea de turism și odihnă Si
naia, spre a afla noutățile de sezon.

— Ca în fiecare an, pregătim cum 
se cuvine sezonul de iarnă — ne-a 
spus d-sa- Am lărgit spațiile de ca
zare cu încă 150 de locuri, prin da* 
rea in folosință a 6 vile încălzite, 
ajungind la un total de 3 500 de 
locuri în stațiune, la care Se adau
gă cele cîteva sute de la cabane. 
Spre deosebire de anii precedenți, 
pe lîngă formele clasice de contrac
tare prin O.N.T. sau bilete de odih
nă și tratament, circa 700 de locuri 
pe fiecare serie 
tractate 
amator.
cazarea 
separat 
nă sub

Idustrie turistic 
dezvoltare. Un 
stituie — deși;

Io cale feroviară și rutie 
trafic. Dar acest avantaj 
fi materializat dacă sta

Predeal, pe lingă 
asigurat în paralel 
un orar din 30 în

Ipi 1U-Z.1OC1 11U
la noutățile 
prii marilor

de 
an- 
ur-

excelente ! Turiș-

I
iw

nute de harnicul nostru popor în I 
toate celelalte domenii de activitate. I rT’v<x z-lci neamana-i «X ■Trebuie, de asemenea, să fim demni, 
să ne comportăm corect in disputa ■ 
cu adversarii, să ne exprimăm clar I 
valoarea. Atît eu, cît șl ceilalți colegi ■ 
din echipa reprezentativă a României, 
eîntem notărîți să mergem pe acest 
drum.

Este necesar. în plus, să ne corec
tăm comportamentul general, fiind 
conștient! mereu că tineretul ne pri
vește și ne ia drept exemplu- Un 
mare sportiv trebuie să fie un om 
corect, cu o comportare ireproșabilă 
în viața de toate zilele, un cm 
instruit, cu temeinice cunoștințe de 
ordin Ideologic și politic. Am înțeles 
bine acest lucru și tocmai de aceea, 
în 
în

ce mă privește, tineretul va avea 
mine un model demn.

Inpr. CRISTIAN GAȚU 
maestru emerit al sportului

I
I
i
I
I
I

vor putea fi con- 
direct în stațiune de orice 
în plus, nu mai condiționăm 
de masă, puțind contraria 

aceste prestații sau împreu- 
formă de pensiune completă. 
Cum se va descurca un tu-

EDUCAȚIA FIZICA Șl SPORTIVA
(Urmare din pag. 1)

sistematic documente de partid șl de 
stat, al căror conținut, rbflectînd con
cepția și politica plenară a partidului 
în domeniul nostru de activitate, a 
orientat și orientează, prin indicații 
și sarcini clare și precise, atit teo
ria cit și practica educației fizice 
și sportive, în raport de etapele de 
dezvoltare ale societății noastre.

în cele ce urmează vom încerca 
să expunem succint unele aspecte 
din teoria și practica educației fizi
ce 'și sportive, aspecte 3le căror ac
cepțiuni ar trebui lărgite și, even
tual. completate în lumina tezelor și 
măsurilor cuprinse în programul de 
educație socialistă, elaborat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și aprobat 
de C.C. al P.C-R-, de întregul popor.

Aceste încercări sint determinate 
de imperativul „ridicarea nivelului ge
neral. al cunoașterii", cuprins în tit
lul programului, și care în domeniul 
nostru trebuie tradus prin : ridica
rea nivelului general al cunoașterii 
In șl prin educația fizică și sportivă- 

Astfel, din punct de vedere con
ceptual, considerăm că s-au creat 
condițiile și, in consecință, este ne
cesar să se formuleze mai explicit 
caracterul permanent al educației 
fizice și sportive (alături de celelalte 
domenii educaționale), folosindu-se, 
fără echivoc, expresia : educație fi
zică și sportivă permanentă. Am 
adăugat termenul „și sportivă" — 
larg utilizat peste hotare și absolut 
logic să fie folosit și la noi pentru 
că el confirmă o realitate:
sporturilor ca 
a obiectivelor 
derne In țara -----------

încorporarea educației sportive in 
educația fizică tradițională — inclu
siv în lecțiile de educație fizică din 
școală — măsură luată recent de 
Ministerul Invățămîntului, completea
ză cu aspecte moderne funcțiile edu
cației fizice, făcînd-o mai corespun
zătoare motivației specifice tineretu
lui. în acest sens menționăm : satis
facerea tendinței de întrecere, core
lată cu autodepășirea, etica sportiva 
și practica ludică. De asemenea, mai 
amintim funcțiile de : mijloc de re
creare activă (prin sport), de educare 
a spiritului colectiv, a autoorganiză-; 
și autoconducerii. de realizare a_ de
prinderilor sportive și a calităților 
motrice absolut necesare vieții și 
muncii, funcții cu aspecte noi. in 
afara celor clasice : întărirea sănătă
ții, dezvoltarea fizică armonioasă, e- 
ducarea disciplinei, realizarea unor 
deprinderi aplicative și altele.

Educația fizică și sportivă perma
nentă se înscrie organic pe linia 
transpunerii în viață a sarcinilor a- 
tribuite mișcării sportive în „Legea 
sportului” și în alte acte normative, 
de partid și stat, care privesc aceas
tă activitate. Potrivit acestor docu
mente se conferă unor organe și or
ganizații de stat și obștești atribuții 
de organizare și cuprindere in arii;

mijloace de realizare 
educației fizice mo- 
noasiră.

tradițională — inclu
de educație fizică din

vitatea de educație fizică și sport 
a tuturor cetățenilor — și, îndeo
sebi, a tineretului — în raport cu 
sectorul de activitate socială a aces
tora. Extinderea principiului educa
ției permanente și asupra domeniu
lui educației fizice și sportului con
duce, după părerea noastră, 
tensificarea acțiunii de 
a tuturor cetățenilor în 
sistematică a diferitelor 
exercițiilor fizice (și în 
sportului) și, totodată, la 
mai precisă a unor concepte și me
todologii de practicare diferențiată, 
în funcție de virstă, sex și de speci
ficul diferitelor grupuri sociale că
rora le aparțin cetățenii (muncitori, 
elevi, studenți etc.). Aceste concepte 
și metodologii ar reprezenta varia
bilele la constanta pe care o consti
tuie educația fizică și sportivă per
manentă.

Tot din punct de vedere concep
tual, considerăm necesar să se accen
tueze și să se expliciteze apartenența 
activității de educație fizică și sport 
la domeniul culturii, respectiv la 
subdomeniul -acesteia : cultura fizică 
și sportivă. Și aceasta, nu numai sub 
forma pasivă, a unui inventar de 
cunoștințe, ci și sub forma activă, 
de practicare a diferitelor forme ale 
exercițiului fizic, în sens formativ, 
în propaganda pentru atragerea ce
tățenilor la practicarea exercițiilor 
fizice se absolutizează uneori argu
mentele privitoare la efectele biolo
gice pozitive ale exercițiilor fizice 

■ șl sportului, neglijîndu-se punerea 
în evidență a faptului că — după 
concepția științifică a partidului nos
tru — educația fizică și sportul con
stituie acte de cultură, că ele apar
țin acestui domeniu, sînt creații ale 
omului apărute pe diferitele trepte ale 
civilizației și că utilizarea lor în sens 
formativ, 
racordată 
caționale 
tru.

Ca si 
sportive 
bună concordanță cu noua etapă de 
ridicare a nivelului general al cu
noașterii și educației socialiste a xna-,

. la in- 
cuprindere 
practicarea 
forme ale 
special a 
elaborarea

în practică, trebuie să fie 
concepției și orientării edu- 
socialiste a partidului nos-

în cazul educației fizice ei 
permanente, pentru o mai

selor, considerăm necesare recunoaș
terea ca atare și perfecționarea me
todologică a autoeducației fizice și 
sportive. Ridicarea nivelului general 
al cunoașterii și îmbunătățirea acti
vității politic-o-educative, „necesitate 
obiectivă pentru dezvoltarea ascen
dentă a societății românești" — după 
cum arată tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, în expunerea sa — 
implică și perfecționarea și educarea 
prin eforturile personale ale fiecă
ruia in toate domeniile activității : 
productivă, politico-ideologică și so- 
cial-culturală. Aceste eforturi de au- 
toperfecționare și autoeducație per
sonala sînt încorporate și măresc 
eficiența măsurilor și activităților 
cu caracter colectiv. Ele constituie 
o necesitate obiectivă și conduc Ia 
creșterea capacității de analiză și de 
acționare independentă, de autocon- 
ducere in folosul societății.

Autoperfecționarea și autoeducarea 
găsesc o arie largă de aplica
tivitate și în domeniul culturii, in
clusiv al culturii fizice și sportive.

Partidul și statul nostru au asi
gurat și asigură condiții de valorifi
care a autoeducației, în general, și 
a autoeducației fizice și sportive, în 
special. In consecință, se impune a 
se extinde și intensifica folosirea a- 
cestei pîrghli atît de eficiente pen
tru realizarea obiectivelor activității 
de educație fizică și sport pe plan 
național. Prin practicarea indepen
dentă și sistematică a exercițiilor 
fizice se poate realiza o Individuali
zare, o adaptare la specificul indi
vidual a volumului, intensității și 
complexității efortului, o tratare și 
dozare individuală care constituie o 
garanție a eficienței in realizarea 
funcției sanotrofice și de recreare 
activă prin sport a fiecărui cetățean. 
De aici necesitatea metodizării auto
educației fizice șl sportive astfel ca 
aceasta să devină într-adevăr o com
ponentă culturală și igienică a regi
mului de viață a cetățeanului cu 
atribute superioare în toate dome
niile. corespunzător societății socia
liste multilateral dezvoltate care se 
înfăptuiește în țara noastră.

începînd de joi, la Timișoara

FINALA
Începînd 

zile, sala 
găzduiește 
republican, 
juniorilor,
pelor pe județe,' care au prilejuit

CAMPIONATULUI
de joi, timp de patru 

Olimpia din Timișoara 
finala campionatului 
de gimnastică rezervat 
După consumarea eta-

REPUBLICAN DE JUNIORI
întreceri de un bun nivel, com
petiția de la Timișoara se anunță 
deosebit de interesantă, cu atît 
mai mult cu cît la startul ei se 
aliniază mulți dintre componențil 
loturilor reprezentativa ale țării.
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ÎNCEPUT DE SEZON LA 
FAZANI ȘI IEPURI

Pentru marea masă a vînători- 
lor noștri, sezonul de vînătoare de 
toamnă înseamnă mai ales vînă- 
toarea la iepuri și fazani. Pentfu 
aceștia — o veste așteptată cu ne
răbdare : la 15 noiembrie începe 
sezonul de vînătoare la fazani, 
iar la 28 noiembrie la iepuri. In
formații suplimentare pot fi obținu
te la filialele de vînătoare și pescuit 
sportiv.

vînAtori la vulpi...
Pentru amatorii de tir la vulpi 

(și la alte răpitoare), Asociația vî- 
nătorilor și pescarilor sportivi a 
sectorului III din Capitală organi
zează, duminică, două vînători co
lective ! una în pădurea Tămădău 
— plecarea vînătorilor, cu trenul, 
din gara de Est, la ora 6 dimi
neața și, a doua, în pădurea Zoi- 
caru (Brănești), pentru care în- 
tîlnirea vînătorilor se va face la 
capătul liniei de tramvai 14, la 
ora 6,30 dimineața. Informații 
suplimentare și înscrieri pe listele 
de participare — la sediul asocia-

ției — Calea Moșilor 258, telefon 
12.34.04.

...ȘI LA MISTREȚI
vînătorilor și pescari- 
din sectorul V din Ca-

Asociația 
lor sportivi 
pitală organizează, duminică, o vî- 
nătoare colectivă la mistreți, în 
pădurile de la Fetești. înscrierea 
pe lista de participare — la sediul 
asociației din Piața Splaiului 3—5, 
telefon 13.15.73.

PENTRU SEZONUL VIITOR

în viitorul sezon de pescuit 
sportiv, randamentul la undiță pen
tru pescarii sportivi bucureșteni 
va spori considerabil,^ ca urmare 
a deversării a peste 40.000 kg de 
pește în bazinele piscicole de pe 
Văile Cîlnăului, Șindriliței. Păsării 
și Berceni. Acțiunile de deversare 
continuă și 
cole.

în aceste 
pescuitul la 
lea Cîlniștei 
ape curgătpare de ia șes, dar mai 
ales în Dunăre și în Delta Dunării.

în alte bazine pisci-

zile dâ bune rezultate 
peștii răpitori, pe Va- 
(Naipu) și în celelalte

Am asistat, zilele trecute, Ia un 
antrenament al baschetbaliștilor 
Școlii sportive nr. 3 din Capitală, 
în afara gabaritului foarte mare 
al echipei (media înălțimii este, 
cu aproximație, 1,95 m), am fost 
plăcut impresionați de metodica 
folosită în pregătirea echipei de 
tînărul antrenor Constantin Mol
dovan. Am fost impresionați, cu 
atît mai mult cu cît am aflat apoi 
că, de aproape patru luni, antre
norul încearcă un experiment in
teresant cu elevii săi. Este vorba 
de adoptarea, în procesul de pre
gătire a echipei, a programului (18 
antrenament al lotului național de 
seniori, pornind de la pregătirea 
tehnieo-tactică și pînă la cea .fi
zică. Pentru a ne edifica mai bine 
asupra experimentului în sine, a 
scopului și roadelor lui, am soli
citat antrenorului C. Moldovan un 
scurt interviu.

— Cum v-a venit ideea acestui 
experiment ?

— Sînt antrenor și pasiunea 
pentru meseria mea, pentru bas
chet în general, m-a făcut să asist 
aproape întotdeauna la antrena
mentele lotului național. Am con
siderat că noi, antrenorii juniori
lor, avem cea mai mare răspun
dere în primenirea reprezentativei

LOTUL NAȚIONAL INTR-UN TEST PUBLIC 
PARTENERĂ: ECHIPA CONSTRUCTORUL

După ce, în cursul zilei de marți 
jucătorii bucureșteni din lotul re
prezentativ de rugby au făcut un 
ușor antrenament de pregătire teh
nică pe stadionul 23 August, as
tăzi Iotul complet (compus din 25 
de jucători) va susține un test pu
blic pe stadionul Constructorul, 
începînd de la ora 15,30. Parte
neră : echipa Constructorul Bucu
rești, fruntașă în divizia secundă.

Meciul își propune, după păre
rea celor doi antrenori coordona
tori ai lotului, prof. Al, Teofilovici 
și P. Cosmănescu, să faciliteze o

mai mare omogenitate între pos
turi și compartimente, să contri
buie la exersarea unor scheme tac
tice și, desigur, să corecteze unele 
deficiențe tehnice. Alegînd un par
tener de talia Constructorului — 
echipă de elan, cu o mare vita
litate — este foarte posibil ca an
trenorii să poată să-și formeze o 
imagine mai precisă și asupra stă
rii fizice a selecționabililor, a sta
diului lor de pregătire la această 
dată.

Cine va evolua în XV-le lotu
lui reprezentativ? Iată jucătorii —

/. P. R. S. BĂNEASA

ANUNȚ

incluzînd și rezervele — cu care 
antrenorii vor opera schimbări 
de-a lungul întregii partide i Ba
ciu, Iorgulescu, Dinu (Pop, Po- 
povici, Gh. Mircea) — linia I. I. 
Șerban, Atanasiu (Postolache) — 
linia a Il-a; Dărăban, Iftimie, 
Rășcanu (Miclescu) — linia a III-a; 
Florescu (Bărgăunaș, Țața) — mij
locași la grămadă; Nicolescu (Ma
rinescu) — mijlocași la deschidere; 
Constantin, Suciu (Radu Ionescu) 
— aripi; Nica, Hulă — centri, 
Durbac (Bucoș) — fundaș.

Este încă incertă folosirea inte
grală a jucătorilor Baciu (care are 
o entorsă după partida de dumi
nică). Iftimie (contuzie la picior), 
Bărgăunaș și Hulă (încă neresta
biliți după accidentele suferite an
terior).

Cît privește pe Constructorul, 
antrenorul principal, prof. Mircea 
Horșia ne-a comunicat formația 
standard, adică i Vușcan, Dobre, 
Cristescu — Dogaru, Rehac — Ara- 
palea, Moraru, Moldoveanu —- Bo- 
iangian, Haralambie — Lăzărescu, 
Cochia, Vasilescu, Gheorghiu — 

.Nedelcu. (t. st.).

țării. In sarcina noastră cade pre
gătirea schimbului de mîine și, cu 
cît ne preocupăm mai mult și mai 
serios de acest schimb, el poate 
bate mai devreme la ușa lotului. 
Urmărind îndeaproape antrena
mentele ia acest nivel, mi-am dat 
seama că, pentru o mai rapidă in
tegrare în națională, juniorii tre
buie să cunoască de timpuriu at-, 
mosfera de lot, maniera de lucru, 
schemele tactice și cerințele cele 
mai noi ale conducătorilor repre
zentativei. Am înțeles apoi că sin
gura modalitate de a ajunge la 
acest stadiu este încercarea de 3 
aplica băieților mei, în modul cel 
mai serios noutățile folosite de Ju
cătorii lotului.

— Ați reușit să puneți programul 
în aplicare din primele antrena
mente ?

— Firește că nu. Stadiul de pre
gătire al Juniorilor nu-mi permite 
acest lucru. Dar, după ce mi-am 
alcătuit un plan minuțios, în care 
dozarea efortului a Jucat un rol 
deosebit de important, am trecut 
la treabă. Primele pregătiri au a- 
vut ca scop îmbunătățirea forței, 
a rezistenței și a detentei, după care 
au urmat individualizările. Este 
lesne de înțeles că, întrucît ex
perimentul a început în plină pe
rioadă competițională, numărul 
antrenamentelor a crescut și a 
fost, deci, nevoie de multă înțele
gere și dăruire din partea tineri
lor mei jucători. Factorul deter
minant în captarea atenției lor, 
in trezirea interesului pentru a- 
cest program de antrenament, a 
fost NOUTATEA și dorința de a 
putea face aceleași lucruri ca și 
idolii lor, echipierii naționalei 1 
Timpul a trecut, iar schemele tac
tice, pasele subtile și aruncările 
la coș din procedee speciale, altă
dată inaccesibile băieților mei, au 
devenit componente de bază ale 
antrenamentelor noastre. De acum 
nu ne mai rămîne decît să per
severăm, să lucrăm și iar să lu
crăm, să repetăm de sute, de mii 
de ori, noutățile învățate cu prețul 
atîtor eforturi. Rezultatele se vor 
vedea spre sfîrșitui campionatului, 
vorbind de cele mai apropiate, iar 
referitor Ia cele mai îndepărtate, 
poate că peste un an-doi, cîțiva 
dintre jucătorii mei vor fi chemați 
să apere culorile țării în repre
zentativa de seniori. Atunci se va 
vedea că ei cunosc foarte bine 
toate „secretele" tricolorilor.

Horia ALEXANDRESCU

întreprinderea de piese de radio și semiconductor! Bă- 
neasa primește tineri între 15—18 ani pentru școala profe
sionalii, forma ucenicie la locul de muncâ, în următoarele 
meserii :

• STRUNGARI cu durata de pregătire 2 ani
• FREZORI cu durata de pregătire 2 ani
• LACATUȘI-MECANICI cu durata de pregâhre 

baza unei

2 ani.
înscrierile se fac pînă Ia 15.XI.1971 în

însoțită de următoarele acte :
— Certificat de studii, original
— Certificat naștere, copie si original
— Buletin de analiza sîngelui și micro 
mult 3 luni înainte de concurs 
— Fisa medicală.
PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE, VĂ ADRESAȚI 

LA SEDIUL ÎNTREPRINDERII DE PIESE RADIO Șl SEMI
CONDUCTOR! BĂNEASA.
str. Erou lancu Nicolae nr. 32 — Sectorul 2, telefon 33 38 30 
interior 171 — Birou învătămînt r

efectuate

cereri

cu cel

ANUNȚ
Se aduce la cunoștința în

treprinderilor, instituțiilor și u- 
nitâților cooperatiste că abo
namentele colecții pentru a- 
nul 1972 la presa română se 
primesc !a direcțiile județene 
de poștă și telecomunicații și 
la oficiile municipale.

Cititori,
Abonați-vă din timp pentru 

anul 1972 la ziarele și revis
tele preferate. Consultați ca
talogul publicațiilor care se a- 
flă la oficiile P.T.T.R., factorii 
poștali și la difuzorii de pre
să din întreprinderi și insti
tuții.

ANUNȚ
• DIRECȚIA DE POȘTA Șl DIFUZAREA PRESEI din Departamentul 

poștelor și telecomunicațiilor anunță că au început contractările de 
abonamente pentru anul 1972 la toate publicațiile cuprinse în cata
logul presei române, recent apărut.

De asemenea, se contractează abonamente la cotidiehe și perio
dice de informare generală, precum și la publicațiile lehnico-științi- 
fice cuprinse în catalogul presei externe 1972.

i
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Partidă restanță in divizia B

DE LA 7 ANI, DOMNULE ? PROGRESUL BRĂILA -
E otita liniște pesta terenul de joc, atîta dor 

prin aer pentru ca duminică tot românul să pros
pere, un armistițiu atît de luminos s-a stabilit Intre 
angelici și diavoli, fenomene atît de stranii de 
deconectare se petrec tn jurul meu, Tncît am putut 
citi cu ochii mei proprii propunerile lui Adrian 
Păunescu pentru o echipă națională per jucători și 
nu per idei (căci toți putem juca fotbal măreț cu 
idei mărețe, asta-i ușor I). L-am auzit cu urechile 

lung : „sssst I” 
Angelo și co- 
țiuie urechile

mele pe poetul exploziv emițînd un 
— adică liniște și pace, pentru ca 
pilașii să poată dormi senin. îmi 
și amețesc în fața unui specta
col atît de emoționant, că nu 
pot face altceva decîr să strig 
tare și cu forță, întrebarea ca
re-mi stă pe suflet de cînd tata 
m-a luaf do mînă, la 7 ani, să 
văd Venus—Unirea Tricolor : Ce 
vă place în fotbalul ăsta ? Ce 
ați găsit în aiureala asta ?

Duminică, am văzut un meci 
de rugby, superb transmis de M. 
Panait și opera‘ori de mina în- 
tîî, cu toate nebuniile din gră
madă si din tușă, cu fețele a- 
celea cfe oameni transfigurați de 
propria lor putere, cu un „gol" 
marcat în minutul 90 (recte 80 I),

circulau manifeste care cereau spectatorilor «ă 
nu-i sfîșie pe jucătorii germani că ei n-au nici o 
vină... Iar Netzer, de la Borussia, a zis că el nu 
se mai duce să vadă filme cu Mastroiani, nu se 
mai duce să vadă răsărit de lună la Capii („Ca- 
pri, c'est fini...*) și și-a vîndut mașina — marcă ita
liană... Nu e mai frumos rugby-ul ? Nu e mai 
frumos handbalul în 7 — pentru care, de marți, 
tot Țopescu tșî dă sufletul să ne facă să înțele
gem ce înseamnă al cincisutelea gol ai lui Gruia ? 
La care vine cetățeanul și zice că astea cinci sute 
de goluri date

"hw;l

marcat în minutul 90 (recte 80 I), cu tot ce ar 
trebui să ne farmece pentru a uite de fotbal... Nici 
vorbă — luni dimineață, lumea vorbea de o e- 
chipă din Plopeni... Tot duminică, am văzut ceva 
' cu caii — care cai, dom'le ? Duminică,

a fost montajul lui Țopescu din returul 
europene... Mă, ce goluri ! Mă, ce șuturi! 
viață I — cum ar spune gemclul Cotescu. 
Cristian se uita la Cruyff ca un »înc și 

ia, priviți-i laba piciorului, cînd do 
i — dar, știți 

fost la Milano, înaintea meciului lui Inter 
polițiștii cu grenade la din- 

blindate dotate cu furtunuri

frumos 
esențial 
cupelor 
Mă, ce 
Pînă și 
ne striga : „ , , 
golul"... l-am privit laba piciorului 
cum a f--i ’ 
cu Borussia ? Umblau 
șii, două camioane ............. r___
și alte zeci de mașini ale poliției filtrau intrările,

Ș. N. OLTENIȚA 1-0 (0-0)

i cu mina nu fac cît o boabă dată 
cu piciorul de unul, Dobrin, du
minică. Cinci sute de cai nu se 
compară cu un singur om care 
trece prin dribling de Kuna, Do- 
bias, Viktor și cum le-o mai zice, 
că nu numele contează, ci golu
rile... La care eu vin și spun că 
acel cetățean exagerează, că nu 
știe ,ce-i aia sportul adevărat, că 
lumea nu se oprește la Cruyff și 
la Dobrin, că din punct de vede
re filozofic nu are nici o impor
tanță 
ci ce 
minică 
că e

firea să tremure pentru degetul mic 
stîng al lui Dumitru... La care ce- 

să fiu atent

BRAILA, 10 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). întîlnirea 
restanță din etapa a XH-a a cam
pionatului diviziei B — seria I, 
dintre Progresul Brăila și S. N. Ol
tenița s-a încheiat cu rezultatul de 
1—o (0—0) în favoarea primei echi
pe. Brăilenii au prestat cel mai 
slab meci din actualul sezon pe 
propriul teren. Oaspeții s-au apărat 
bine și au contraatacat periculos. 
Dintr-o astfel de acțiune, Eftimes- 
cu, în min. 6, a expediat 
în bară. Unicul gol a fost 
de Chițu, în min. 66. A 
slab Ein. Viaifculescu —

baionul 
realizat 
arbitrat 
Ploiești.

Ion BALTAG
ce facem duminică,
facem Tn fiecare du

și în fiecare zi,
inadmisibil ca oa-

meni în toată 
de Io piciorul 
tățeănul îmi răspunde foarte logic, să tiu a__
că uite — din frica pentru meciul de duminică au 
început să-mi clănțăne dinții și să mi se bată 
ideile, că nu mai știu ce vorbesc de emoție, că 
bat cîmpii despre filozofie și rugby, numai > ca 
să nu se vadă cit de galben sînt la față și ce se 
petrece în inima mea, că deci să nu mai fac pe 
nebunu' și să stau jos că ceva mai frumos decît 
fotbalul tot n-o să găsesc... La care eu... e trist, 
dar adevărat... și asta de la 7 ani, domnule I

REPROGRAMAREA

realizat un gol (Dembrovschi, 
min. 63). Băieții au avut și mo
mente bune, dar este oportun să 
facem referință, mai ales, la u- 
nele lucruri care n-au satisfăcut 
în jocul lor. Fazele de pregătire 
ale acțiunilor ofensive de la mij
locul terenului decurg uneori prea 
încet, favorizîndu-se, astfel, mane
vrele de organizare șl fortificare 
ale defensivei adverse. Se observă 
o lipsă de 
tele simple 
ta te greșit, 
ce duce la 
a inițiativei. Pătrunderii» extre
melor în spatele liniei de fundași 
(destul de numeroase și energice) 
nu sînt (decît rareori) valorificata 
prin centrări efectuate precis și 
la timpul cuvenit. Aceasta și fiind
că cei ajunși în asemenea posturi 
nu sînt preocupați să încoroneze 
acțiunea și efortul lor printr-o.pasă 
cu mare valoare tactică, clar și 
pentru că oamenii fără minge nu 
anticipează, nu ocupă locurile op
time din interiorul careului sau 
de pe partea opusă, nu se demarcă, 
nu se desprind de apărători prin 
starturi explozive. în ț^respon(len
tă cu cele de mai sus, ar fi ne
cesar ca la țoale acțiunile de atac 
să participe mai mulți oameni. 
Deoarece există un imobilism pe
riculos. jucătorul cu mingea e mai 
mult urmărit cu privirea, decît a- 
.lutat prin circulația derutantă a 
coechipierilor. Doar 
constant excepție

sale inopinate pe toată lățimea 
frontului de atac.

Apărătorii naționalei s-au arătat 
uneori surprinși și nepregătiți să 
neutralizeze calm, momentele ine
rente de contraatac. Unii jucători 
uită, din cînd în cînd, de impe
rativul unei comportări simple. 
Sătmăreanu se complică, Dobrinse 
complică și Iordănescu se complică, 
ratînd momentul optim pentru 
transmiterea mingii. Răducanu a

avut în prima repriză perioade de 
inerție, nestăpînind zona sa la min
gile înalte. Reflexele lui par puțin 
cam întîrziate. Multe dintre cele 
arătate de noi și observate cu si
guranță de către antrenori pot fi 
corectate, deoarece ele țin de ca
pacitatea de înțelegere a jucăto
rilor, de atitudinea lor față 
niște obligații tactice, pe care 
cătorii unei 
aptitudini să

echipe naționale 
le onoreze.

de 
ju- 
au

concentrare în numen
ale jocului (pase orien- 
fente eșuate etc.), ceea 
pierderea balonului șl

ANGELO NICULESCU

Lucescu face
aparițiile

„DELTA" luptă pentru promovare, iar„PORTUL" trece prin momente grele
Privim Tulcea de la ultimul ni

vel al noului stadion. în depărtare, 
deslușim siluetele lotcilor și ale 
vînjoaselor pescadoare avîntate 
spre larg pentru a smulge din co
morile apelor, mai înainte de ve
nirea iernii...

în incinta stadionului, pe un 
vîrniș, se află o moară de vînt. A- 
colo a fost instalată și tabela de 
marcaj.

— De cîte ori marchează Delta 
un gol, ne . spune tov. Ion 
președintele CJEFS Tulcea, 
pile morii se învîrtesc...

— Și se nvîrtesc... des, 
morii ?

— „Acasă", destul de des.

po-

Olaru, 
ari-

aripile

____ „ Mar
căm cite două-trei goluri... în de
plasare, însă, moara mal macină 
și-n gol!...

Interlocutorul nostru, un bărbat 
înalt și spătos, lasă fraza neter
minată. O cută de nemulțumire ii 
brăzdează fruntea.

îi înțelegem „of"-ul, „Delta" a 
fost vara trecută la un pas de „B“ 
în barajul de la București... Dar...

Dar să nu mai vorbim de ce-a 
fost. Mai bine să vedem ce este și 
ce va fi mai departe în acest oraș 
harnic cu mii de pescari îndemî- 
natfei și curajoși care îndrăgesc 
fotbalul și jucătorii lui...

Aproape 50 de formații împîn- 
zesc punctele de pe harta județu
lui. La Mihail Kogălniceanu, Fre- 
căței, Babadag, Izvoarele, Măcin și 
Isaccea, sute de fotbaliști se întrec 
în campionatul județean, iar ora
șul Tulcea numără două echipe în 
divizia C, și 90- de copii și juniori 
la Centrul său de la stadion...

Speranțele orașului și ale între
gului județ sînt legate, însă, tot de 
numele echipei Delta, care la a- 
ecastă oră posedă următorul. iot t 
Enache, Schmidt (portari), Flo- 
rea IT, Parfenov. Zait, Breaza 
(fundași) Mânu, Carol, Stoichițoiu 
(mijlocași), Stănăgui, Florea I, Că
pitan, Pareșcura, Glăvan, Mahera, 
Coniâ, Răut II, Petre (atacanți)

l a cîrma echipei s-au perindat 
în ultimii ani patru antrenori • 
Ego Munteanu, Iosif Lengheriu, Va- 
sile Copil și Tinel Popescu. Acum, 
jucătorii ascultă de sfaturile antre
norului I. Mităchescu.

— Lupta e foarte dificilă în se
ria noastră, ne spune antrenorul. 
Constructorul și Viitorul Brăila, 
I M.U. Medgidia, au pus și ele 
ochii pe primul loc... Dar sperăm, 
să ajungem iarăși în „baraj"...

Președintele CJEFS-ului inter
vine :

— Sperăm să depășim toate gre
utățile. Avem o secție harnică și 
inimoasă condusă de tov. Marin 
Tripcev și Ion Martin, jucătorii se 
pregătesc cu ambiție, iar pescarii 
Deltei ne înconjoară cu toată dra
gostea lor...

— Și, adăugăm noi, ar fi păcat 
ca acest frumos stadion de 10.008 
de locuri, să nu găzduiască ți 
jocuri de... „B" I

Totul, însă, depinde de fotba
liștii „Deltei"...

...Ne reîntîlnim apoi cu Constan
ța, văduvită de soarele generos al 
verii. în vestiarul micului stadion 
de lingă pbrt, Niculiță magazione
rul șterge mingile cu o perie și a- 
poi le vopsește cu cremă. Băieții 
de la „Portul" se dezbracă la gar
derobă, cam fără chef. Să fie de 
vină vremea cîinoasă de afară sau 
situația precară a echipei lor care 
se zbate prin coada clasamentului ? 
Cum s-a ajuns oare aici ? Ce este 
de făcut 7

Aceste întrebări se aud tot mal 
des în portul Constanței

Și iată și cîteva răspunsuri i
Antrenorul Ion Troancă t — Noi 

n-am crescut jucători tineri. Pepi
niera noastră, de ani de zile, este... 
Farul. Jucătorii care vin la noi 
privesc campionatul ca un joc de 
societate. Dar în „B" lupta este 
foarte aprigă... Eu nu sînt la cîr- 
mă decît de o săptămînă. Trebuie 
să facem ceva ca să ieșim din 
im pas.

Bukossg 1 La 35 de ani, am fost 
solicitat să încalț din nou bocancii 
de fotbalist și să intru în echipă. 
Nu are cine da gol. Eu am dat 
unul. Și sper să mai dau cîteva... 
Iubesc prea mult această echipă 
ca să nu pun umărul să scoatem 
căruța din nisip... Sperăm într-o 
redresare !...

Koszka i — Nu știu cum naiba 
se face, dar nu mai reușim să ciș- 
tigăm pe teren propriu. Am făcut 
patru meciuri nule „acasă", iar la 
Metalul Tîrgoviște am și pierdut I

Pleșa i — Și totuși,- nu sîntem 
demoralizați. Știm că orice echipă 
traversează cîte o dată o perioadă 
mai critică. Ne-a venit și nouă 
rîndul, ce să-i facem ? Trebuie să 
privim însă lucrurile cu calm și 
luciditate, iar la primăvară poate 
că totul va fi doar un vis urit-...

...Deocamdată, însă, in clasament 
Portul ocupă locul 15, cu numai 7 
puncte, alături de C.F.R. Pașcani 
și Poiana Cîmpina...

George MIHALACHE

(Urmare din pag. 1)

Despre toate aceste probleme, 
despre pregătirile efectuate și cele 
care vor fi parcurse în anul Olim
piadei s-a discutat pe larg în ca
drul a două ședințe: una cu par
ticiparea membrilor biroului fede
ral. tehnicienilor, sportivilor și re
prezentanților principalelor clu
buri ; o alta, de analiză temeinică, 
sub toate aspectele. în plenul Bi
roului C.N.E.F.S. și în prezența ce
lorlalți 
prilej 
muncii 
țintașii 
seamă, 
lor posibilități care, fructificate pe 
de-a întregul, vor putea, fără în
doială, să plaseze tirul românesc 
pe orbita celor mai înalte perfor
manțe.

în acest context s-a apreciat că 
rezultatele din acest an de la pro
bele olimpice nu s-au ridicat la 
nivelul așteptat, conform cerințe
lor Pe plan internațional și în con
cordanță cu resursele umane șl ma
teriale existente.

Federația de specialitate dispu
ne de un colectiv competent și 
bine închegat. La fel, o serie de 
antrenori sînt excelenți, buni cu
noscători ai tuturor tainelor spor
tului preciziei. Cum se explică a- 
tunci numeroasele carențe care

continuă să dăinuie în procesul in- 
structiv-educatlv al sportivilor ?

în această Ordine de Idei ne vom 
referi la cîteva aspecte mai însem
nate relevate cu ocazia analizei a- 
mîntite.

De pildă, individualizarea, unul 
dintre principiile de căpetenie ale 
antrenamentului modern, fără de 
care întreaga pregătire nu mai are

factori de resort. A fost un 
folositor de examinare a 
desfășurată pînă acum de 
și antrenorii lor și mai cu 
de aprofundare a multiple-

nici un eșafodaj, n-a fost respec
tată. Această lipsă a provenit din 
cauza comodității și planificării an
trenamentelor în funcție de inte
resele personale ale sportivilor și 
antrenorilor.

A reieșit totodată că unuia 
dintre cei mai importanți factori ai 
pregătirii, cel fizic, nu 1 s-a acor
dat decît o atenție sporadică. în 
general, trăgătorii noștri au obice
iul Să facă pregătirea fizică nu
mai în timpul iernii, susținîndu-se 
chipurile că în celelalte luni 
ar mai fi vreme de așa ceva, 
unde această optică și tocmai 
tir unde consumul de energie
zică este atît de mare. Se știe doar 
că un trăgător Ia pușcă este obli-

nu 
De 
la 

fi-

OBSERVAȚIILE LUI
DUPĂ ULTIMA VERIFICARE A LOTULUI

lotului,Ieri, după antrenamentul 
l-am întrebat pe Angelo Niculescu 
care a fost, în principal, scopul a- 
cestor două reprize de verificare.

— Preferind doi adversari, pe 
Flacăra roșie și Metalul, am urmă
rit solicitarea întregii echipe la un 
efort susținut. Ne-a preocupat. în 
egală măsură, omogenizarea echipei 
prin reîncadrarea unor foști titu
lari, ca Deleanu și Dobrin...

— Pe Deleanu l-am mai văzut 
și în amicalul cu fotbaliștii bulgari. 
Ce jrnnresle v-a lăsat Dobrin ?

— N-aș putea, în ceea ce-l pri
vește, să fac afirmații categorice 
după acest singur antrenament. Am 
regretat mult faptul că el n-a fost 
apt de joc la o verificare mai se
rioasă, cum a fost aceea cu națio
nala Bulgariei. Reintroducerea luî 
fn echipă se datorește valorii pe

goluri în dubla partid!cent a trei
cu C.F.-Barcelona, îi convin culoa
re perpendiculare pe poartă.

— Numai la noi se pune proble
ma respectării cu strictețe a unui 
post sau altul. Fotbalul modern, la 
ora actuală, se joacă pe... faze nu 
pe posturi. îl oprește cineva pe 
Năstase, de pildă, să circule și pe 
culoarul care-i convine doar pen
tru că poartă nr. 11 pe tricou ? Dim
potrivă. înaintașilor mei le-am re
comandat mereu — și îndeosebi 
pentru duminică •— multă, foarte 
multă circulație.

— In eventualitatea, total nedo
rită, că Dumitru nu va mai putea 
fi recuperat, cu cine îl veți înlocui?

— Cu Anca.

UNOR PARTIDE

BEIRHEGOR

In divizia cINCURSIUNE

G. NICOLAESCU

formații 
barajul 

secundă

mii de

Tn urma acordului intervenit în
tre cluburile respective, Federa
ția română de fotbal a aprobat ca 
meciurile F. C. Galați — Progre
sul București și Poiana Cîmpina — 
Dunărea Giurgiu, din etapa a 
XIII-a a campionatului diviziei B, 
să se dispute sîmbătă 13 noiembrie.

Partidele vor începe Ia ora 14,30.

CU DOUA ETAPE ÎNAINTEA VACANȚEI
In divizia C, competiția celor peste 

150 de echipe, au mal rămas de dispu
tat în tur doar două etape. Să aruncăm 
o privire succintă asupra acestei între
ceri. urmărită, duminică de duminică, 
cu multă pasiune de zeci de 
iubitori al fotbalului.

Vom începe cu cele patru 
care, în vară, au capotat în 
pentru promovarea în divizia 
șl continuă să joace șl pe mai departe 
în ),C“. Chimia Suceava deține din nou 
șefia In seria I, dar cu un avantaj mi
nim. Delta Tulcea nu mai este forma
ția solidă din campionatul precedent, 
cind a condus autoritar. Acum se află 
pe locul IU (seria a m-a), șl are în 
Constructorul Galați șl Viitorul Brăila 
rivale care I! dau multă bătaie de cap. 
Independența Sibiu continuă să fie uh 
„11“ la fel de bun, ca șl In trecut, de 
la Începutul campionatului afllndu-se 
pe primul loc (seria a IX-a). în fine, 
cea de a patra formație, Arieșul Turda 
se numără printre cele mal bune com
petitoare din seria ei (XI), alterntnd pe 
primul sau pe secundul loc. Deci, for
mațiile valoroase din ediția trecută a 
competiției continuă șl acum să fie 
pe primul plan al întrecerii.

Dintre noile promovate, puține sînt 
care țin pasul cu restul echipelor. Doar 
U.P.A. Sibiu (locul 2 tn seria a IX-a) 
și Danubiana Roman (3—n). In schimb,

Victoria Lehliu (seria a IV-a), Măgura 
Șimleul Silvanici (X) și A. S. Miercu
rea Ciuc (XII) sint printre cele mai 
slabe.

Și-acum, cîte ceva despre fostele di
vizionare B. Vagonul Arad conduce cu 
autoritate tn seria a VIII-a și după cal
culele hirtiel nu poate pierde șefia în 
tur. Metrom Brașov se. află pe locul 
secund în seria a XH-a, la 3 puncte 
față de vechea sa rivală Tractorul, iar 
Flacăra Morenl tatonează pe fruntașa 
seriei a Vl-a, Oltul Slatina, atlindu-se 
la un punct diferență. într-o situație 
precară se află U. M. Timișoara — pozi
ția a 10-a In seria a VIII-a.

O luptă interesantă se dă pentru ocu
parea primului loe în clasament In se
ria a Xl-a, unde nu mal .puțin de opt 

.7 ; J patru
puncte, îar Chimica Tirnăvenl. Arleșul 
Turda, Industria strmel Clmpla Turzll
șl C.I.L. Gherla se află la egalitate, fle
care cu cîte 15 p.

In fine, două aspecte Inedite ale com
petiției s duminică, după 10 etape, a 
fost învinsă pentru prima oară tn acest 
campionat Minerul Baia Sprie, care 
pînă atunci avea și un golaveraj puțin 

' obișnuit, 13—0. Tot în etapa a 11-a s-a 
Înregistrat și un scor record : Viitorul 
Tg. Mureș — Someșul Beclean : 15—0 
(7~°) ' T. R.

echips sînt __ departajate _ prin 
puncce, ihi vmuiivR ...»
Turda, Industria alrmel Clmpla

în repriza cu Metalul — din me
ciul de verificare de ieri al lotului 
reprezentativ —, Dembrovschi, bine 
servit de Năstase, șutează puternic 
și precis, înscriind in poarta apă
rată de colegul său băcăuan, Ghiță 

Foto i Theo MACARSCHI

Ar fi de dorit ca tinerii fotbaliști să Joace mai repede

Selecționata de tineret—Comerțul Alexandria 2-1 (1-0)
ALEXANDRIA, 10 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). — Sărbăto
rește și sportiv i-au întîmpinat pe 
jucătorii echipei de tineret specta
torii din Alexandria. Este doar 
prima oară că o echipă națională 
a evoluat în acest oraș. Stadionul 
local, în construcție, s-a dovedit ne
încăpător pentru numărul mare de 
iubitori al fotbalului care au vrut 
să-l vadă la lucru pe Popovici, Ol
teanu, Kun, Marcu, Broșovschi și 
ceilalți. După o festivitate scurtă — 
pionierii au oferit flori oaspeților 
—, a început jocul. Arbitrului Ilie 
Hristea i s-au aliniat formațiile:

SELECȚIONATA DE TINERET: 
Ștefan-Niculescu, Sătmăreanu, Ol
teanu, Popovici, Cadar, Simionaș, 
Uifălcanu, Kun, Broșovschi, Marcu.

COMERȚUL: Roman-Tiuș, Mă- 
gureanu, Niculescu, Miruță (Vîlcea), 
Șerban, Călin, Socol, Catană (Bă- 
lănescu), Nica, Dilică.

Ca de obicei, în astfel^ de ocazii, 
cei care atacă și zburdă în teren 
sînt jucătorii echipei inferioare. Co
merțul — formație pliată pe locul 
4 în seria a 6-a a diviziei C — 
joacă curajos, atacă, și vreo 13 mi

nute se află numai în jumătatea 
de teren a echipei de tineret. Ce 
fac membrii lotului în acest timp 1 
Joacă destul de legat, caută pasa, 
dar sînt prea lenți. Treptat, ei reu
șesc să echilibreze jocul și localnicii 
au prilejul să vadă unele sclipiri 
demne de numele unor fotbaliști de 
divizia A. Marcu aleargă mereu și 
creează panică atunci cînd are min
gea, Kun dă pase precise, Broșov
schi șutează puternic. Mai poate 
fi relevată în această perioadă si
guranța apărării, unde cei mai 
buni ni s-au părut Olteanu și Po- 
povici. în min. 37 se înscrie unicul 
gol al -
Ifi in, 
atacat 
nu se 
prin întoarcere în colțul lung, jos : 
1—0.

După pauză, jocul nu-și schimbă 
aspectul. Formația mai agresivă 
este tot Comerțul, cea mai calmă 
— grație experienței jucătorilor 
săi — selecționata. în această re
priză Ariciu îl înlocuiește pe Ște
fan, iar Hajnal pe Cadar. Pasele 
în teren ale cadeților plac, jocul 
lor este legat, vedem — uneori —

reprizei. Broșovschi, aflat la 
păstrează mingea, deși este 
pe rînd de trei ori și, cînd 
mal aștepta nimeni, șutează

faze frumoase care ne dau spe
ranțe, însă lipsește incisivitatea do
rită. Ba, de cîteva ori, sesizăm ten
dința spre șutarea mingii puter
nic, în față, către un om avansat
— „dacă reușește bine, dacă nu..."
— în dauna jocului combinativ. în 
min. 63, la un corner, Sătmăreanu 
trimite mingea cu capul în bară, 
în min. 72, după o cursă excelentă 
de 40 m, trecind de cîțiva apără
tori, Marcu șutează imparabil și e 
2—0. în min. 81, Comerțul, un bun 
partener de joc, reduce din handi
cap prin Bălănescu, pecetluind sco
rul partidei.

A fost un joc util, bun, tn care 
selecționații n-au dat însă ceea ce 
știm că ar fi putut da. A fost de 
vină, poate, oboseala, poate sub
aprecierea adversarilor. Duminică, 
la Praga, așteptăm un joc pe mă
sura posibilităților. Iată, în final, 
și cîteva cuvinte aie antrenorului 
Gheorghe Ola : „întîlnire utilă. Nu 
mi-a plăcut ritmul jocului, aș fi 
vrut să lim mai prompți, mai pre- 
ciși la finalizări. Că ocazii au fost 
destule".

Modesto FERRARINI

gat să stea peste trei ore Intr-o 
poziție deloc comodă și ținînd o 
armă în greutate de 8 kg ! După 
cum, este de asemenea cunoscut 
faptul că pregătirea fizică se cîș- 
tigă extrem de dificil, dar, în 
schimb, se pierde repede.

S-a mai spus, lucru de altfel și 
lesne de constatat, că forma spor
tivă optimă a fost obținută la o

picii a fost — în pofida indicațiilor 
categorice 
C.N.E.F.S.
front larg 
de probe.
persare a 
evidentă a forțelor în dauna con
solidării și specializării pregătirii 
la armele unde există o valoare 
certă.

și repetate ale Biroului 
— și atacarea pe un 
a unui număr prea mare 
Aceasta a dus la o dis- 
eforturilor, la o slăbire

altă dată decît cea planificată. De 
exemplu Atanasiu, Ferecatu, Ca
ban, Sicorschi au marcat o valoa
re superioară după C.E., iar Iuga, 
Tripșa și Pintilie în prima parte a 
anului.

Antrenorii au dovedit apoi lipsă 
de orientare și în privința con
cursurilor de selecție: prea nume
roase și toate avînd ca unic obiec
tiv performanța, victoria. Ceea 
ce a dus la o sleire a forțelor spor
tivilor, mai ales pe plan psihic. 
Or, concursurile de acest gen au 
și un alt rol : acela de verificare, 
de modelare etc.

în fine, o altă cauză, deloc se
cundară, care a influențat negativ 
activitatea forului tehnic cu olim-

Indiscutabil că, așa cum s-a sub
liniat, multe dintre deficiențele 
semnalate nu ar fi apărut dacă 
sportivii șl antrenorii manifestau 
mai multă exigență în munca lor. 
Instruirea sportivilor face parte in
tegrantă din procesul educativ, dar, 
regretabil, din acest punct de ve
dere sînt încă suficiente lucruri de 
făcut. Se cuvin, bunăoară, eforturi 
mai susținute din partea unor țin- 
tași (Ferecatu, Giușcă) pentru o 
participare conștientă la pregătire 
și o mai mare dezvoltare a simțu
lui lor de răspundere, iar la alții 
(Șandor, Roșea) este necesară o dă
ruire sporită pentru antrenamente 
și concursuri, fără preocupări vi- 
zînd interese strict personale.

Un rol primordial la îmbunătă
țirea instruirii, în munca educativă 
cu sportivii îl are, se înțelege, fe
derația de specialitate. Activitatea 
de îndrumare și control trebuie 
simțitor întărită. Forul de condu
cere a tirului din țara noastră are 
lâ dispoziție și cadre salariate de 
mare autoritate profesională șl pe 
tărîm internațional. Cu atît este 
mai de dorit, așa cum s-a subli
niat, ca un tehnician de renumele 
antrenorului emerit P. Cișmigiu 
să-și facă mai simțită prezența în 
procesul instructiv-educativ.

Sigur, există și unele deficiențe 
de ordin material care nu sînt de 
neglijat. Dimpotrivă. Ne gîndim la 
calitatea nesatisfăcătoare a muni
ției (pentru anumite genuri de 
arme) și a talerelor, iar instalațiile 
de tragere nu sînt corespunzătoare 
în totalitatea nevoilor unei pregă
tiri ia cel mai înalt nivel. Fără în
doială și acestui capitol important 
îi sînt necesare multe remedieri, 
sînt de așteptat eforturi mal sus
ținute din partea I.E.A.B.S.

Dar, principala pondere trebuie 
să cadă pe conținutul activității șl 
stilul de muncă. Aici, s-a conclu
zionat, nu au fost găsite cele mai 
bune rezolvări. Federația, secțiile 
cluburilor, tehnicienii și sportivii 
au însă capacitățile depline ca să 
valorifice toate posibilitățile, astfel 
ca la Munchen numărul țintașilor 
români care să urce pe podiumul 
premianților să fie cit mai mare.

oare o posedă, fără îndoială, pre
cum fi seriozității manifestate da 
el in ultimul timp. Așteptăm, desi
gur, ca el să confirme toate aces
tea și în importantul joc cu Ceho
slovacia.

— Referitor la atacul pentru du
minică i rămîneți la formula inedi
tă, cu Dembrovschi—Dobrln — îna
intași centrali 7

— Nu prea văd o altă soluție. 
Și iată de ce: pe partea dreaptă, 
avem o aripă consolidată, Lucescu 
—Dembrovschi, iar pe partea stin
gă, cupluri de talent: Dobrin— 
Iordănescu sau Dobrin—Năstase, 
care sperăm să se conjuge.

— Ne gîndeam că atît Dembrov
schi cît șl Dobrin joacă altceva la 
echipele lor. Ambii sînt, în primul 
rînd, înaintași constructori, și doar, 
în secundar, și realizatori. Nemai- 
vorbind că lui Năstase, autor re-

U.E.F.A. A DECIS
DATELE MECIURILOR
RAPID-TOTTENHAM
Aseară, la sediul U.E.F.A. au fpst 

stabilite datele meciurilor Rapid — 
Tottenham. Primul joc va avea loe 
la 8 decembrie, la Londra, iar re
turul la 15 decembrie la București.

S-a discutat, de asemenea, con
testația depusă de formația vest- 
germană Borussia Mdnchengladbacti 
după primul meci cu Internazionale 
în C.C.E. Contestația a fost respin
să, astfel că jocul tur (7—1 pentru’ 
Monchengladbach) a rămas anulat, 
iar rejucarea a fost programată 
pentru 1 decembrie la Bema.

Arbitrii meciurilor etapei a X-a, din
17 noiembrie, a diviziei A

U.T.A. — Farul i Z. 8ZECSEY, a- 
jutat la linie de I. Rus și I. Soos 
(toți din Tg. Mureș) ;

Steaua — Steagul roșu : N. HAI
NEA (Bîrlad), ajutat de Ad. Ma

covei și O. Buburuz 
Bacău) ;

C.F.R. Cluj — A. S.

(ambii dini

IERI,
DE

LA COMISIA 
DISCIPLINĂ

centrală de competiții 
analizînd, în ședința 

incidentele petrecute

Și 
de 
la

Comisia 
disciplină, 
sscflvă 
meciul C.S.M. Sibiu — C.F.R. Ti
mișoara, a hotărît ridicarea drep
tului de organizare pe o etapă, 
echipei C.S.M. Sibiu. Cît privește 
pe jucătorul Drăgoi (C.S.M. Sibiu), 
acesta a fost suspendat, de aseme
nea, pe o etapă.

Jucătorii Matach» și Broștiue 
(F. C. Galați), cărora li se reținu
seră carnetele de către arbitrul 
Gh. Niță (Cîmpulung Moldovenesc), 
după disputarea partidei de la Pia
tra Neamț, cu Ceahlăul, au fost 
scoși din cauză, existînd serioase 
dubli cu privire Ia comportamen
tul arbitrului, a condițiilor în care 
a-a prezentat la joc, a deciziilor pe 
oare le-a putut lua ca atare.

Armata Tg, 
Mureș : G. LIMONA, ajutat de R.' 
Stîncan și S. Stăncescu (toți din 
București) I

Crlșul — Rapid 1 O. ANDERCO 
(Satu Mare), ajutat de A. Crișan și 
I. Oprița (ambii din Arad) ;

Petrolul — „U“ Cluj: C. GHE- 
MIGEAN, ajutat de G. Motorga și 
O. Dragotescu (toți din București);

Univ. Craiova — F. C. Argeș : C. 
PETREA, ajutat de G. Retezan și 
G. Vasilescu II (toți din București);

Jiul — Dinamo : V. LIGA (Ga
lați), ajutat de T. Leca (Brăila) și 
I. Chilibar (Pitești) ;

Politehnica — Sport Club Bacău i 
M. BICA, ajutat de I. Urdea și S- 
Lazăr (toți din București).

Slmbâtă, fa Ploiești,

PETROLUL'-STEAG® ROȘU
Sîmbătă, la Ploiești, de Ia era 

15, Petrolul tșî va verifica forțele 
într-un meci amical mal dificil, 
cînd va Intîlni pe Steagul roșu 
Brașov.

Azi ultima zi la LOTO!
Tragerea Loto de mîine va fi te

levizată direct din Studioul de Te
leviziune, începînd de la ora 19,10. 
. Amintijn participanților, pe a- 

c’eastă cale, că astăzi este ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor. La 
tragerea Loto de mîine pot fi ob
ținute cîștiguri în bani, în auto
turisme, Ia alegere, precum și 
excursii la MUnchen ca prilejul 
Jocurilor Olimpice de vară 1972. 
Excursiile au o durată de 26 de 
zile, deplasarea făcîndu-se cu auto
carul. Valoarea unei excursii este 
de 15.000 lei.

Jucați Ia tragerea Boto de mîine)

NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES NR. 45 DIN 10 NOIEM

BRIE 1971
Fond general de cîștiguri : 1 720 484 lei 

din care 740 708 lei report.
Extragerea I : 4 13 10 24 41 19 
Fond de cîștiguri : 1 168 654 lei, din 

care 661 751 lei report categ. 1.
Extragerea a Il-a ; 18 6 15 31 31

Fond de cîștiguri : 551 830 lei, din car# 
78 957 lei report categ. A.

Plata premiilor ia acest concurs se 
va face astfel:

In Capitală, de Ia 18 noiembrie) pînă 
ia 25 decembrie 1971, inclusiv ț lti țară, 
de la 22 noiembrie, pînă la 25 decembrie 
1971 inclusiv.

ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN S 
NOIEMBRIE 1971

Extragerea Iî Categ. 1: 1,1 variante 
a 70 864 lei ; categ. 2 : 5,23 a 14 648 lei : 
categ. 3: 18,03 a 4 319 lei; categ. 4c
30.1 a 2 590 le! ; categ. 5 ; 80,8 a 878 
iei ; categ. 6 : 204,25 a 382 lei.

Extragerea a Il-a : categ. A e 2,05 va
riante a 11 585 lei ; categ. B : 2 varian
te (23%) a 13 490 lei șl 7 variante (1U’O) 
a 5 396 lei ; categ. C : 5,53 a 11667 ' 
categ. D : 14,53 a 4 450 lei ; categ.
27.1 a 2 389 lei ; categ, F : 38,3 a 
lei ; categ. z : 1193,95 a 100 iei.

CTștigul de categoria 1 (100%) n 
venit participantei SZASE MARIA .....
Cluj, care obține 70 864 lei sau un auto
turism la alegere, o excursie In Miin- 
chen, plus diferența in numerar

lei ;
E c 

1 691

Rubrică Redactată de
LOTO - PRONOSPORT



DUPĂ SUCCESELE OBȚINUTE IN R.D.G.

.Reprezentativa de tineret a Ro- 
lâniei, pare a tusțlnut o dubli in- 

dro de box cu selecționata sl- 
nilară a R, D. Germane (în am-* 

Jbele meciuri victoria revenind pu- 
tfllstilor noștri cu 14—8) s-a pra- 
antat la înălțimea așteptărilor, do- 

nd o bună pregătire fizică și 
esea maturitate in rezolvarea si- 
țliloY tactice din ring, Acțlo- 

ifiînd hotărlt, cu multă personali
tate, obțlnîrid numeroase victorii 
.Înainte de limită (3 prin k.o, șl 9 
■prin abandon), cadeții noștri s-au 
.dovedit a fi demni reprezentanți 
ai școlii românești de box, surcla- 
isînd pe terenul propriu formația 
J®. D. Germane, recunoscută pen
tru calitățile tehnice ale boxerilor 
săi.

» La ora actuală, dispunem în ca
drul echipei de tineret de cîțiva 
.pugiliști de valoare cum sint San
du Mihalcea (cat. ușoară) care a 
boxat în total mai puțin de 4 
minute, fiind autorul a două vic
torii prin k.o. ; Dinu Condurat (cat. 
muscă), Șimion Cuțov (cat. pană), 
Vaslle Croitoru (cat. mijlocie) și 
;Marian Culineac (cat. semigrea), 
care prin evoluțiile lor excelente 
au „aruncat mănușa" actualilor ti
tulari ai echipei reprezentative de 
seniori, înscriindu-se de pe acum 
în rîndurile candidaților la un loc 
în echipa națională pentru J. O. 
de la Miinchen. Ținînd cont de

faptul că atît Sandu Mihalcea cit 
și Dinu Condurat au repurtat și 
alta succese de prestigiu, cu prile
jul unor întîlnlri Internaționala, 
dovedind calități Incontestabile, și 
de faptul că au o vîrstă accepta
bilă pentru trecerea la senlorat 
(ambii sânt născuți în 1952), con
siderăm că ar fl binevenită pro
movarea lor de pe acum în lotul 
național de seniori, pentru a fl ro
dați în continuare.

Echipa noastră a manifestat însă 
și unele carențe, mal ales în ceea 
ce privește elementele tactice ale 
luptei. Și la acest capitol, pot fl 
date cîteva exemple. Remus Cos- 
ma, Adrian Guțu, Ștefan Florea 
și Ion Ruicu nu au avut întotdea
una o bună orientare tactică, pri
mind numeroase lovituri care în 
mod normal puteau fi evitate. 
Dacă pe parcursul meciurilor au 
survenit atît de multe victorii 
înainte de limită (din 22 de me
ciuri, 16 s-au încheiat înainte de 
gongul final), acest lucru nu s-a 
datorat nici slăbiciunii adversari
lor șl nici căutării cu tot dinadin
sul a „loviturilor de grație", ci ele 
au survenit în urma unor acțiuni 
corecte, duse cu multă iscusință șl 
hotărîre la bun sfîrșit. Iată un mo
tiv în plus pentru a scoate în e- 
vidență meritul antrenorilor echi-

pel naționale de tineret, Tedy Ni
cu Ies cu șl Dumitru Marin.

în privința arbitrajelor prestate 
de Horst Lahrius, Hans Kritz (ar
bitrii A.I.B.A. din R.D.G.), Eugen 
Lazăr șl Mlhai Gheorghe (cu ex
cepția deciziilor pronunțate in me
ciurile dintre I. Ruicu — W. 
Warnke, R. Cosma — W. Llebing, 
D. Condurat — R. Langer), con
siderăm că ele au fost corespun
zătoare, contribuind la reușita în- 
tîlnirilor.

Ținînd seama de faptul că anul 
viitor vor avea loc campionatele 
europene de tineret, atragem a- 
tenția asupra responsabilității ce 
revine organului de specialitate 
(F. R. Box), antrenorilor și spor
tivilor, în vederea asigurării unei 
pregătiri corespunzătoare, la nive
lul cerințelor, pentru o cît mai 
bună reprezentare a boxului româ
nesc în arena internațională. Ac
tuala generație de tineri boxeri 
dispune de elemente de certă va
loare, care trebuie bine îndrumate 
și șlefuite, astfel incit în scurt timp 
să poată urca Pe treptele consacră
rii definitive în sportul de perfor
manță. Speranțele noastre Se în
dreaptă cu justificat optimism spre 
acest mănunchi de tineri, cărora 
le' întrevedem o frumoasă carieră 
pugllistică.

TELEXAzi, începe la Havana

țgwgin lume
campionatul mondial

de gimnastică modernă

I

Gheorghe CIORANU

După cum ne transmite corespon
dentul Agerpres, Victor Stamate, la 
Havana au sosit gimnastele Maria 
Preda și Carmen Bucaciuc, însoțite 
de profesoara Ileana Sima. Sporti
vele noastre vor participa la cea 
de a V-a ediție a campionatului mon
dial de gimnastică modernă, care se 
va desfășura în capitala Cubei, între 
11 și 14 noiembrie. La această com
petiție vor mai lua startul echipele 
reprezentînd Cuba, Bulgaria, Belgia, 
R.P.D. Coreeană, ~ 
Germană, R. F.
Japonia, Mexic, 
U.R-S.S.

Cele 
mâniei 
viduale cu obiecte : panglică, minge, 
coardă, cerc. întrecerile vor fi găz
duite de marea sală „Coliseum", cu 
o capacitate de 20 000 de locuri. în
tregul campionat va fi transmis de 
postul de televiziune din Havana.

Danemarca, R.D. 
a Germaniei. Ita'ia, 

Suedia, Ungaria,
două reprezentante ale Ro- 
vor concura la probele indi-

„TROFEUL CARPAȚI“ la handbal masculin
K (Urmare din pag. 1)

kob Bertschinger șl Kurt Gabriel 
(Elveția).

> 
IUGOSLAVIA — SPANIA 29—

15 (14—5). O întîlnire între două 
.formații mult diferențiate din punct 
j de vedere valoric. Chiar dacă în 
i unele momente handbaliștiî iberici 
’ au realizat unele faze mult gus- 
ptate de public pentru rapiditatea 
■.lor, ei n-au putut ține piept nici 
• un moment redutabilei formații iu- 
. goslave.

Au înscris I Milkovicl 8, Pokra- 
Mac 6, Pribanici 4, Lazarevici 4, 
bMișkovici 3, Popovici 1, Karalici 1, 
pakșencovicl 1, Kurtagici 1 — pen- 
; tru Iugoslavia, Balenciaga 4, Guer- 
i ra 4, Villamarin 2, Asensl 2, La- 
baca 1, Taure 1, Marti 1 — pentru 
Spania.

Au arbitrat î VI. Cojocaru ți C, 
C'ăpățînă (România).

corespuns integral așteptărilor. Cele 
două team-uri, cu o concepție de 
joc apropiată, au oferit o dispută 
echilibrată și de un bun nivel teh
nic și spectacular. Echipa vest-ger- 
mană a jucat excelent atît în apă-

AZI PE MICUL ECRAN

de TeleviziuneStudioul
transmite astăzi. în direct, de 
la Galați, : ora 17,25 : Repri
za a II-a a meciului Româ
nia B — Spania ; ora 20 : re
priza a II-a a partidei Româ
nia A — R. F. a Germaniei.

R. F. A GERMANIEI — NORVE-
GIA 19—15 (10—6). Desfășurată în-

• tr-un ritm debordant, întîlnirea a

rare, cît și în atac, cîștigînd pe 
merit.

Au marcat! Brand f, Braun 2, 
Bucher 1, Feldhoff 2, Gortz 3, 
Rose 2 și Schmidt 8 — pentru R.F. 
a Germaniei, Reinertsen 3. Per 1, 
Torsten 3, Tyrdal 3, Ger 1, Urdal 1, 
Osther 2, Cappelen 1 — pentru Nor
vegia.

Au arbitrat: Pândele Cîrligeanu 
și Vaslle Sidea (România).

Corespondentă din Praga

ECHIPA DE FOTBAL A CEHOSLOVACIEI
A DOVEDIT 0 FORMA BUNA

ÎN ANTRENAMENTUL DE IERI
PRAGA 10 (prin telex). Echipa 

Cehoslovaciei a susținut ultimul 
joc de antrenament înaintea meciu
lui de la București. Ea a întâlnit 
divizionara C.V.S. Tabor, pe care 
a învins-o cu 8—1 (5—0) prin golu
rile marcate de Nehoda 3, Jan Cap- 
kovici 2, Jokl 2 și Stratil. Antre
norul Novak a rulat întreg lotul de 
18 jucători. Fundașul Zlocha a fost 
accidentat în ultimele 5 minute, și

probabil nu va juca la București. 
In schimb, se .pare că în echipă va 
evolua Pollak, care este restabilit, 
și a jucat foarte bine atîta timp cît 
a fost utilizat. Antrenorul Novak 
nu s-a pronunțat încă asupra for
mației, care 
la București.
sește vineri 
Otopeni.

La Oslo, în cadrul lucrărilor Asociației 
europene de atletism, au fost omologate 
16 noi recorduri ale Europei, printre 
care cele de la 100 m plat — 10,0 Kokot 
(R.D.G.), 3 000 m — 7:39,8 Puttemans 
(Belgia), 5 000 m — 13:22,2 Bedford (An
glia), greutate — 21,08 m Rothenburg 
(R.D.G.). S-a stabilit ca la T ianuarie 
1972 să fie recunoscute oficial recordu
rile europene actuale la juniori și ju
nioare. Printre acestea, figurează șl 
performanța româncei Mihaela Peneș, 
care în anul 1964 a realizat la arunca
rea suliței 60,54 m. La ediția din 1974 a 
campionatelor europene de atletism de 
la Roma în programul competlțional va 
figura șl proba de 3 000 m femei.

va fi alcătuită abia 
Lotul cehoslovac so- 
seara pa aeroportul

Selecționata feminină de handbal a 
Cehoslovacie! se pregătește în aceyte 
zile, la Bratislava, în vederea turneului 
pe care îl va întreprinde în România, 
Începînd de la 16 noiembrie. Vor face 
deplasarea 14 jucătoare, printre care se 
numără Internaționalele Krijanova, Bl- 
brilova, Mlhalcikova șl Cervenkova.

Echipele R. P. Chineze învingătoare
in campionatele internaționale de tenis de masă ale Franței

După disputarea partidelor din turul al 
II-lea al întîlnlril de șah dintre selec
ționatele U.R.S.S. șl Iugoslaviei, cară 
se desfășoară la Erevan, scorul este de 
8—4 (șase partide întrerupte) în favoa
rea șahiștilor sovietici,
■

Pentru a șaptea oară, marele maeștrii 
Lajos Portlsch a cucerit titlul de cam
pion de șah al Ungariei. în turneul final, 
el a totalizat 11 puncte din 16 posibile;

Maria Alexandru învinsă tn semifinale
în probele individuale s-au înre

gistrat următoarele rezultate mai 
importante: simplu femei, sferturi 
de finală : Maria Alexandru—Rad- 
berg (Suedia) 3—0 (10, 14. 11),
Grinberg—Anderson 3—0, Ciu Pao 
cin—Hammersle 3—0 ; semifinale : 
Cian Li—Alexandru 3—1 (8, —19, 
8. 16), Ciu Pao-cin—Grimberg 3—1; 
dublu mixt, sferturi de finală: 
Radberg, Persson—Alexandru, Sven
sson 3—0 (15, 12, 10), simplu băr
bați, optimi de finală : Strokatov— 
Van Ven-hua 3—1, Cen Cin-tan— 
Leiss 3—1. Cordas—Persson 3—1, 
Gomoskov—Jager 3—2, Bengtsson— 
Ciu Su-sen 3—0. în semifinale s-au 
calificat Secretin, Gomoskov, Stro
katov și Bengtsson.

PARIS, 10 (Agerpres). — între
cerile pe echipe din cadrul cam
pionatelor internaționale de tenis 
de masă ale Franței s-au încheiat 
cu un dublu succes al reprezentan
ților R. P. Chineze. în proba mas
culină, echipa R. P. Chineze a în
vins cu 3—1, în finală, selecționa
ta Angliei. Singurul punct al ju
cătorilor englezi a fost obținut la 
dublu, unde cuplul Jarvis—Taylor 
a dispus cu 2—1 de perechea Van 
ven-hua — Ciu Su-sen. în celelalte 
partide : Van Ien-Iong-Jarvis 2—0; 
Van ven-hua-Taylor 2—0 ; Van 
ven-hua — Jarvis 2—0.

Finala competiției feminine a opus 
selecționatele R. P. Chineze și 
U.R.S.S. Jucînd excelent, sporti
vele din R. P. Chineză au cîștigat 
ou scorul de 3—1 (Cian Li — Grim-' 
berg 2—1 ; Ciu Pao-cin — Ge- 
draiitite 2—0 ; Grimberg, Gedraitite 
— Ciu Pao-cin, Cian Li 2—0 ; Ciu 
Pao-cin — Grimberg 2—1).

■I
Turneul ;,open“ de tenis, care se des
fășoară la Bologna și Modena, a con
tinuat cu disputarea partidelor din. turul 
al in-lea. Jucătorul amator Adriano Pa- 
natta (Italia) l-a eliminat în trei seturi 
cu 7—6, 4—6, 6—4 pe profesionistul sud- 
african Fred McMillan. Charlie Pasarell 
l-a întrecut cu 6—2, 6—4 pe Nikola Fl- 
lici, Iar Tom Okker a dispus cu 6—2. 
6—3 de australianul Philip Dent. Alte 
rezultate : Laver — Zugarelli 6—2, 6—4; 
Taylor — Ryan 6—2, 6—4; Rosewall — 
Marzano 6—2, 6—4; Drysdale — Cox 6—3, 
10—8; Ashe — Barazzuttl 6—2, 7—8; 
Ș toile — Lutz 6—2, 6—2.

DINCOLO

0 LEGE PENTRU RESPECTAREA

Concursul de sărituri cu 
putat la Helbach (Elveția) 
de Hans Schmidt (R.F. 
cu 225,1 puncte, urmat de 
(Elveția) — 215,9 puncte.

r 
schîurile dis- 
a fost cîștigat 
a Germaniei) 

Walter Steiner

Gh. Gruia 
nul dintre cel mal 
mari sportivi ai 
României — «
fost sărbătorit la 
Galați pentru cel 
de al 500-lea gol 
al său, înscris 
pentru echipa na* 

țională.

TURNEUL DE TENIS
DE LA TORQUAY

NOI TENDINȚE IN HANDBAL
GALAȚI. 10 (prin telex,- de la trimisul 

nostru). Nu este sigur că primele par
tide din cadrul „Trofeului Carpați'* pot 
fi considerate edificatoare în ceea ce 
privește nivelul formei sportive atins la 
această competiție de echipele partici
pante. In schimb, este cert că ele. au 
demonstrat, flecare în felul ei, inten
țiile de viitor, tendințele privind dru
mul de pregătire pe care îl vor par
curge pînă la Jocurile Olimpice.
' Dlscutînd, în acest context, despre 
echipa noastră națională, trebuie să 
spunem că ea n-a. găsit Încă formula 
ideală. Frecventele' schimbări efectuate 
de cei doi antrenori (N. Nedef șl E. 
Trofln), deplasarea în teren a unor ju
cători de pe un post pe altul — sint 
dovada cea mal elocventă. In plus, atît

noi cît șl telespectatorii, am observat 
numeroasele greșeli de tehnică Indivi
duală (pase greșite, mingi scăpate la 
adversar, ratări din situații clare 
șa.m.d.) care au ca principală cauză 
lipsurile în concentrarea nervoasă șl 
antrenamentul specific. Dar, cum 
sezonul este abia la început, sperăm că 
lucrurile vor reintra la timpul potrivit 
în normal.

Dintre celelalte echipe prezente, am 
urmărit cu atenție evoluțiile selecționa
telor Iugoslaviei, Ungariei șl R.F. a Ger
maniei. In prezent, echipa Ungariei este 
singura care se prezintă mai aproape 
de valoarea cunoscută. De altfel, hand- 
ballștli maghiari au susținut mai multe 
partide internaționale, ultimul lor re
zultat dinaintea „Trofeului Carpați** con-

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI - SELECȚIONATA JAPONIEI
(11-7) LA HANDBAL FEMININ

• Întîlnire inedită de handbal fe
minin, aseară în sala Floreasca i 
Universitatea București — Japo
nia. Și acum, după ce am văzut 
prima dată la lucru handbalistele 
nipone, înțelegem cum au putut să 
învingă reprezentativa Danemarcei. 
O circulație uluitor de rapidă, atît 
a mingii cît și a jucătoarelor, com
binată cu' procedee tehnice de mare 
finețe executate cu' precizia unei ki- 
nograme — iată atributele handba
listelor japoneze. Cu toate acestea 
campioana țării noastre a reușit să 
obțină o victorie clară cu 18—14 
(11—7), practicând un joc frumos 
ți eficace. Mențiuni speciale pentru

evoluție se cuvin Simonei Arghir 
și Elenei Dobîrceanu. Iată, de alt
fel, principalele realizatoare i 
Furcoi (7). Arghir (6) de la Univer
sitatea, respectiv Suwako Watanabe 
(7), Emiko Tarumizu (4). Au arbi
trat foarte bine P. Tîrcu' și T. Cu- 
relea.

Handbalistele japoneze vor susți
ne al doilea joc în compania re
prezentativei țării noastre, jsîmbătă 
de la ora 18 în sala Floreasca.

firmlndu-ne impresia : victorie cu 21—15 
in partida cu echipa R.D. Germane la 
recentul turneu din Austria 1 Repre
zentativa Ungariei are o deosebită forță 
de finalizare, joacă larg șl beneficiază 
de echipieri cu o excelentă pregătire 
tactică. Este și motivul pentru care an
trenorii nu au nevoie să intervină cu 
sfaturi în timpul jocului, atacurile des- 
fășurîndu-se cu o precizie matematică.

Handbaliștiî iugoslavi șl cei vest-ger- 
manl șl-au început, se pare, campania 
de pregătire olimpică cu puțin timp 
înainte de venirea la Galați. Ceea ce 
s-a putut observa a fost faptul că, in 
atac, ambele echipe preferă acțiunile 
concepute departe de sistemul defensiv 
advers, finalizarea făcîndu-se prin șu
turi de Ia distanță sau prin fulgerătoare 
pătrunderi individuale (cum este cazul 
Jucătorilor Iugoslavi). Să fie aceasta o 
tendință care poate căpăta în viitor " 
racterul unei noi tactici de joc ? 
pare că promptitudinea și vigoarea 
alocuri chiar duritatea) cu care se 
ționează în apărare, ca și unele ncsi- 
guranțe in deciziile arbitrilor (care in
terpretează diferit rapidele acțiuni pe 
semicerc) au diminuat serios rolul pivo- 
ților și chiar al extremelor. Nu este, 
firește, deloc sigur că în viitor lucru
rile vor sta așa. Avem însă impresia 
că toți tehnicienii încearcă să rezolve 
— sau cel puțin fac acum experiențe — 
disputa dintre atac și apărare prin com
binați] realizate rapid și destul de de
parte de apărarea din față, îh timp ce 
pivoțll șl extremele circulă printre apă
rători pentru a încerca blocaje, pentru 
a obliga sistemul defensiv să se miște, 
să-șl piardă pozițiile, să nu iasă prea 
în față șl, în ultimă Instanță, să creeze 
culoare de șut. Repetăm : este vorba 
doar de primele impresii. Etapele vi
itoare vor confirma sau vor infirma 
aceste constatări. (C. A.).

DE SEMICERC

în turul doi al turneului Inter
național de tenis de la Torquay, 
contînd pentru „Cupa Dewar", 
jucătorul român îon Țiriac l-a în
tîlnit pe englezul C. Hess pe care 
l-a învins net 1 6—0, 6—0. Alte re
zultate; Hewitt—Dimes 6—0, 6—0, 
Fillol—Drobny 5—7, 6—2, 6—1 ; 
Seegers—Feaver 6—1, 6—2.

ABMISTIJIULUI OLIMPIC"
MONCHEN, 10 (Agerpres). — 

Pentru a garanta respectarea „ar
mistițiului olimpic" în perioada 
Jocurilor Olimpice de vară de la 
Miinchen, parlamentul vest-german 
pregătește un proiect de lege care 
prevede crearea unei zone neutre 
în jurul bazelor sportive olimpice. 
Această măsură este menită să 
împiedice eventualele manifestări 
ale organizațiilor extremiste de 
dreapta și să interzică orice reuni
une pe o rază de 500 m In jurul 
stadioanelor și celorlalte instalații 
sportive unde se vor desfășura în
trecerile olimpice.

J,

După 11 etape, tn turul ciclist al Mexi
cului continuă să conducă în clasamen
tul general Individual rutierul cubanez 
Aldo Srencibia, secundat de italianul 
Mario Corti — la 25 sec., belgianul Gus
tav van Cauter — Ia 1:00 etc. Fostul
lider al cursei, olandezul Fedor den 
Hertzog, ocupă locul 5, la 3:22. Clasa
mentul general pe echipe: 1. Cuba — 
105 h 18:28; 2. Italia — 105 h 33:05: 3. Bel
gia — 105 h 33:12 etc. Etapa a ll-a, des
fășurată în circuit pe străzile orașului 
Morelia, a fost cîștigată de sportivul
argentinian Roberto Dreppe, cronome
trat pe distanța de 42 km cu timpul de 
57:38. " ----- ------------ ----------
57:48, 
giera

L-au urmat Heyreers (Belgia) 
Kelleneres (Olanda) — 57:58 și Ma- 
(Polonia) — 58:08.

Echîpele de fotbal (Juniori) ale Suediei 
și R.F. a Germaniei și-au disputat me
ciul din preliminariile turneului U.E.F.A. 
In localitatea suedeză Ronneby. Partida 
s-a încheiat cu un rezultat de egalitate) 
1-1 (1-1).

CAMPIONATUL FEMININ DE ȘAH
BRAȘOV 10 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). în runda a 
treia a campionatului republican fe
minin de șah au fost înregistrate 
rezultatele : Vera Szigmond—Suzana 
Makai 0—1, Veturia Simu—Lia Bog
dan 0—1, Ioana Miroslav—Anca 
Gheorghe t/a—1/2, Margareta Teodo- 
rescu—Emilia Kiss 0—1. Eljsabeta 
■Polihroniade—Maria Pogorevici 1—0, 
Elena Rădăcină—Rene Fărcaș 0—1, 
Adela Gestieone—Gertrude Baum- 
stairck i/2—>/,. întrerupte : Bogdan— 
Makai 0—1, Gogîlea—Miroslav, amî- 
nată (runda I). Pogorevici—Juncu 
i/2—1/j (runda a II-a).

După trei runde conduo Suzana 
Makai și Emilia Kiss cu cîte 3 p. Joi 
ere loc runda a patra.

C. GRUIA
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• Doi jucători, partlcipanțl la 
„Trofeul Carpați**, se pregătesc 
pentru sărbătorirea unor eveni
mente Importante din cariera lor 
sportivă : al 90-lea și respec
tiv al- 100-lea joc în echipele

■ reprezentative ale țării. Este vor
ba de francezul Andre Sellenet 
și de cunoscutul handbalist ro
mân Gheorghe Gruia. Andrâ Sel
lenet este component al echipei 
C.S.L. Dljon. Municipalitatea a- 
cestui oraș a solicitat O.R.T.F, 
(Televiziunea franceză) să reali
zeze un scurt film de la jo
cul 90 care va avea loc sim- 
bătă seara. Pentru acest motiv, 
un operator al Televiziunii din 
Franța se află la Galați. In ceea 
ce-1 privește pe Gruia, acesta va 
disputa al 100-lea joc în echipa 
națională duminică, în finala tur
neului. El va 11 al doilea hand
balist român care realizează per
formanța (prima a fost Irina 
Cllmovschl).
• Simpaticul Cristian Gațu nu 

era In apele Iul înaintea partidei 
cu Norvegia. Ne spunea : 
mă simt bine. Slnt puțin 
șl am temperatură**. După 
cu umorul său neîntrecut, 
menta : „Am transpirat de 
aș fi luat cinci aspirine... 
că meciul cu ambițioșii i 
gicnl m-a vindecat de gripă 1“

Arcașii
CU

din Tg. Mureș au debutat 
succes peste hotare

Federațla maghiară de tenis de masă ai 
suspendat de la orice activitate compe- 
tlțlonală pînă la 1 februarie 1972 pe cu- 
noscuțil jucători Istvan Jonyer, Josef 
Papp șf Szabolos Marosffy. Aceștia s-au 
făcut vlnovațl de încălcarea ------
tive.

eticii spor-

FOTBAL-MARATON
Se mai întîmplă, e drept destul de rar, 

ca o partidă de fotbal să depășească 
timpul regulamentar de joc. Dar finala 
ultimei ediții a Cupei Mexicului, dispu
tată între echipele Leon și Zacatepec, a 
depășit orice limită. După scurgerea 
celor două reprize și a prelungirilor, re
zultatul de egalitate mențlnîndu-se, s-a 
apelat pentru departajare la seriile de 
lovituri de la 11 m. Au cîștigat jucătorii 
echipei Leon cu 10 goluri înscrise față 
de 9 ale adversarilor. De 5 ori, însă, 
mingea a nimerit alături de poartă, iar 
în alte 16 cazuri, portarii șl-au făcut 
datoria cu brio, apărînd loviturile. A- 
dăugîndu-se întreruperile cauzate de 
tergiversări, discuții și căutarea mingii 
prin tribune, meciul a durat aproape... 
3 ore.

MARY ÎNOATĂ...
competiție de natație desfășurată 
în S.U.A., una din participante, 
Mary. Montgomery (14 ani), s-a

La o 
recent 
tînăra 
prezentat la start cu o Infirmitate care,
după părerea specialiștilor, nu-1 acorda 
nici o șansă. Ea avea mina dreaptă am

PLASTIC PENTRU SCHIORII SOVIETICI
antrenor, găsește că 
ea corespunde în 
totul calitativ.

La ora actuală 
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sag (tn două cu
lori), două pentru 
alunecarea schiuri- 
lor ți trei oare le 
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avut loc în ora- 
Hradek-Kralove, 

găzduit în 1970 
cu

(Tg. M.) 990 p, 3. I, Feldman 
(Tg. M.) 944 p.

I. PĂUȘ — corespl

au anunțat 
întreceri

Oficialitățile sportive engleze 
că anul viitor tradiționalele 
ale turneului Internațional de tenis de 
la Wimbledon vor avea loc între 26 \
Iunie șl 8 iulie.

5
putată la jumătatea antebrațului. Spre 
surprinderea tuturora, Mary a Ieșit vic
torioasă 
(1:01,7);
(5:20,3).

Mama 
declarat 
o vîrstă 
accident 
brațului, 
zervată. _ __
și-a recăpătat buna dispoziție șl acum 
este un copil absolut normal.

în trei probe : 100 m liber
200 m (2:10,6); 400 m mixt

fetiței, care este antrenoare, a 
că fiica el a rămas infirmă la 
foarte fragedă, în urma unul 
de automobil. După amputarea 
micuța era foarte tristă și re- 
învățînd înotul, însă, Mary

CEA MAI RAPIDĂ FEMEIE 
DIN LUME

o tînără pilot bel- 
curînd o performan- 
19 recorduri de vi- 

ale

Yvette Fontaine, 
glană. a stabilit de 
ță unică, doborînd 
teză pe diferite grupe de cihndraj 
unor mașini de turism. Recordurile au 
fost obținute pe o șosea, încă nedată în 
folosință, din Valonia și au culminat 
cu viteza de 241,939 km pe oră, obținută 
la volanul unul Ford-Capri. Yvette a 
utilizat în cursul tentativelor sale trei 
mașini de serie șl o camionetă, terml- 
nînd cu bine o zl foarte agitată, ia ca
pătul căreia a devenit — probabil 
„cea mal rapidă femeie din lume"

ABONAT LA LOCUL DOI
Unul din cei mal simpatizați cicliști 

francezi este Raymond Poulidor, cunos
cutul as al pedalei, pe care un ghinion
— devenit tradițional — l-a împiedicat 
aproape mereu să ocupe primul loc în 
multe din cursele la care a luat parte. 
Cu prilejul unei sosiri televizate, el a 
fost întrebat dacă faptul că se clasează
— aproape cu regularitate — pe locul 
secund, nU-1 creează complexe de In
ferioritate. Raymond a răspuns ca un 
adevărat sportiv: „Absolut de loc. îmi 
amintesc mereu de ceea ce spunea bă- 
trlnul meu învățător : „Nu oricine 
poate fl fruntea, dar al doilea se apro
pie cel mal mult de acest loc de cinste**.

„Nu 
gripat 
meci, 

, . co- 
parcă 

, Cred 
norve-

Zilele trecute a 
șui cehoslovac 
localitatea care a 
campionatul european de tir 
arcul, o întîlnire amicală între ar
cașii din orașul cehoslovac și cei 
din Tg. Mureș. Trăgătorii mure
șeni, aflați pentru prima oară pesta 
hotare, au avut o comportare foar
te bună, stabilind cu această oca
zie și trei noi recorduri republica
ne ; Margareta Lazăr Ia 30 m — 
303 p, T. Kaszonyi la 70 m — 259 p 
și Z. Benedek la 50 m — 261 p. Ar
cașii noștri au cîștigat întrecerea pe 
echipe: 1. Tg, Mureș (Margareta 
Lazăr, T. Kaszonyi, Z. Benedek, I. 
Feldman și I. Mathe) 4716 p, 2. Hra- 
dek-Karlove 4082 p, 3. Tg. Mureș 
II 3976 p. în clasamentul indivi
dual, situația a fost următoarea : 
fete: 1. Margareta Lazăr (Tg. M.) 
1046 p, 2. Minuse Kolovradnikova 
(H.-K.) 876 p, 3. Rozaria Oros 
(Tg. M.) 742 p. Băieți : 1. M. Hof- 
man (H.-K.) 1053 p, 2. Z. Benedek

In această situație prea puțin demnă de invidieîncurcătură de biciclete...
s-a aflat plutonul cicliștilor, la un moment dat, în cursul disputării celei 
de a 3-a etape a Turului Mexicului. La intrarea în orașul San Luis Po
tosi, polonezul Jan Magiera (nr. 104) a căzut, angrenînd pe aproape toți 
urmăritorii săi. Ca prin minune, nici unul dintre aceștia nu s-a ales cu 

răni serioase.

PSIHOLOGI ÎN CUMPĂNĂ
în lumea psihologilor din Oc

cident își face loc tot mai des 
expresia „sportul de agresiune". 
Surprinzătoare și neplăcută, a- 
lăturarea aceasta de termeni cere 
explicații. Cum s-a ajuns aici ?

Ca element social, astăzi in
contestabil, sportul a devenit 
repede obiect de studiu. Specia
liștii au pătruns într-un teren
— din acest punct de vedere — 
aproape virgin. Cu timpul în
trebările propuse cercetătorilor 
au devenit tot mai temeinice, 
fundamentale adică, științific 
vorbind. Așa a venit și rîndul 
problemei: de ce face omul 
sport ? Sau mai doct exprimat: 
care este motivația actului spor
tiv ? Ei bine, anumiți psihologi 
consideră că agresiunea este ati
tudinea dominantă în sport și 
că joaca ar fi doar componenta 
secundară.

Nimeni nu contestă că e trea
ba psihologilor să studieze com
portamentul, dar înțelesul cu
vintelor e și treaba noastră, a 
celor care știm să deschidem un 
dicționar pentru a afla că „agre
siune" înseamnă „atac neprovo
cat" și oricum nedrept, sau că 
„agresiv" este cel ce caută gîl- 
ceavă cu luminare, provocatorul 
ignobil. Jn consecință, nu prea 
înțelegem: unde este agresiu
nea în sport ? Poate fi calificat 
un sportiv drept agresor ? Dacă 
nu cumva, prin extensie rău 
intenționată, tendința unei echi
pe de rugby de „a cîștiga teren", 
de pildă, nu va fi fost inter
pretată drept dorință de „a co
tropi teritorii și a înrobi popu
lații" ! Spiritul combativ, atitu
dinea ofensivă, expansivitatea 
la urma urmei — toate, trăsă
turi tipice în lumea sportului
— ar putea sugera cumva apu
cături belicoase ? Avem, mai 
curind, vaga senzație că dușma
nii sportului (și ai vieții pașnice) 
baț mult mai departe...

Alți psihologi, dincolo de 
Ocean, anunță, după vaste ope-

rațiuni de testare, că, „în ciuda 
principiului atît de des enun
țat, sportul nu modelează în nici 
un fel caracterul individului" 
Nu-i vorbă, dr. Ogilvie și dr. 
Tutîco, de la Universitatea din 
San Jose (California), au lucrat 
S ani de zile, supunind testelor 
15 000 de sportivi, pentru a ajun
ge la concluzia că „sportul nu 
transformă pe sportiv". Va să 
zică, tot ceea ce noi, cu multă 
și ușuratică 
zut că este 
psihologică, 
sportului, se 
fapt, rezultatul hazardului sau, 
în cel mai bun caz, atavismului. 
Va să zică, mulțimea de trăsă
turi de caracter care-l disting 
îndeobște pe sportiv în registrul 
caracterologic al omenirii nu 
sint obținute, nici perfecționate, 
pe terenul de sport. Atunci 
unde ?

Nu e nevoie de sumarul unui 
manual de psihologie pentru a 
afla că tineri neformați, care 
intră pe porțile stadioanelor, ies 
de acolo plini de voință, curaj, 
modestie, altruism, spirit de so
lidaritate și de echipă, tărie de 
caracter în ultimă instanță. Par
ticularitățile acestea au fost și 
vor rămîne tipice lumii sportu
lui, oricîte teste s-ar mai în
treprinde pentru a ne convinge 
de contrariu.

„Soliditatea" tezei psihologilor 
americani se vrea susținută și 
pe remarca finală că sportivii 
cu personalitatea cea mai puter
nică se găsesc în domeniul au
tomobilismului. Deci, asta era. 
Dacă e vorba pe așa, nu mai era 
nevoie de atîția ani de osteneală. 
Noi nu sîntem dispuși să bă
găm zîzanie între sporturi. în 
concepția noastră socialistă spor
tul are un puternic rol educa
tiv, o influență profundă așupra 
caracterului tinerilor care-l 
practică.

naivitate, am cre- 
opera de modelare 

morală, datorată 
dovedește a fi, de

Victor BANCIULESCU

CAGLIARI NU PLĂTEȘTE...
Clubul sportiv U.S. Cagliari, campion 

a! Italiei în sezonul de fotbal 1S70, se 
afli în momentul de față în pragul ca
tastrofei financiare. Administrația ora- 
Îulul cu același nume pretinde elubu- 
ui plata Imediat! a sumei de 17 mili

oane de lire italiene, datorie restant! 
pentru utilizarea în scopuri comerciale 
a stadionului municipal. De fapt, din 
anul 1963, conducătorii clubului nu au 
mal vărsat nld un ban la casieria ora
șului.

Cînd Cagliari a devenit campioană a 
țării, edili orașului «-au declarat dis
puși să Închidă ochii asupra oontulul 
restant, dar îndată ce situația s-a schim
bat el au pretins în mod ultimativ 
plata «umel. Conducerea clubului «-a 
declarat în „încetare de plăți** «1 dispusă 
chiar să abandoneze oamplonatul.

Fenomene tipice sportului profesio
nist...

PROTEST
Director al unei centrale de benzină 

din preajma Londrei, dl. John Horby, 
în virată de 56 de ani, a ținut să-și ma
nifesteze protestul său față de greută-

țlle circulației în metropola britanică, 
de o manieră sportivă. îmbrăcat în 
haine de ceremonie, cu pălărie tare șl 
mănuși alba, el și-a luat servieta șl a 
pleoat la birou cu... canoea, pe apele 
Tamlsel. Vîsllnd moderat, el a parcurs 
ce! 43 km oare separau domiciliul său 
de birou în vreo șase ore, salutat de 
toate ambaraațille de pe apele bătrtnu- 
lul fluviu, fără să fie oprit la nlxa un 
stop șl neamendat de nimeni.

Daca ținem seama că din causa aglo
merării excesive media orară do circu
lație a vehiculelor londoneze este 8,5 
km pentru autobuze șl 13 km pentru 
autoturisme, se pare că dl, Horby, nld 
n-a întîrzlat prea mult de la îndatoririle 
sale profesionale.

la Închiderea ediției

ASEARĂ, IN PRELIMINARIILE C.E. DE FOTBAL
Asnarfl, în preliminariii» C.E. de fotbal »-au desfășurat mai multe întîl- 

nirl. lata rezultatele :
Grupa a ll-a. la Nante»: Franfa — Bulgaria 2—1 (0—0).
Grupa a lll-a. La. Londra i Anglia — Elveția 1—1 (1—1).
Grupa a V-a. La Glajgow: Scoția — Belgia 1—0 (1—0).
Tn C.E. de tineret, la Stara Zagora t Bulgaria — Franța 1—0 (1—0).
Alte amănunte și clasamentele grupelor respective, în ziarul nostru de 

mtine.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................ ........................... ■ - ....................................... ... .. ........................... ■-.. ....... ... .................................

Redacția și administrația I București, str, Vaslle Cente tu. 161 telefeanai eentralfi 1118.05, secția corespondenți 11.51.09, interurban 72 și 286) telex t sportrom bue. 180, Tiparul „I. P. Informații* București 40368 z


