
GIMNASTELE ORĂDENCE— 
ÎNVINGzUOARE ÎN ÎNTÎLNIRtA 

CU GWARDIA VARȘOVIA
ORADEA (prin telefon). în sala 

Armatei din localitate s-a des
fășurat o întîlnire internațională 
de gimnastică între echipele fe
minine ale Școlii sportive Oradea 
și Gwardia Varșovia. Gimnas
tele orădence au obtinut victoria 
cu 178,95—173,75.

Iată și cîștigătoarele pe apara
te : sărituri — Gabriela Korodi 
(Școala sportivă) 9,15 ; paralele — 
Ecaterina Szabo (Școala sporti
vă) 9,20 ; bîrnă — Malorsata Pa- 
tora (Gwardia) 9,00 ; sol — Ga
briela Korodi (Școala sportivă) 
9,35. .

ATLETISMUL NOSTRU 
SI CiTEVA DIN 

PROBLEMELE SALE ®>
Un imperativ: informație-decizie-acțiune eficientă!

Pînă nu cu multă vreme în urmă, performanței unui atlet i se aso
cia, în mod firesc, antrenorul. Acum „omul din umbră** — antrenorul, 
nu mai este singur. în spatele unei performanțe, în special a uneia cu 
rezonanță internațională, stau numeroși specialiști (medici, biologi, bio- 
chimiști, psihologi etc) fapt care atestă că performanța este condiționată 
de știință !

Conducerea antrenamentelor sportivilor s-a bizuit multă vreme pe 
binomul EXPERIENȚĂ-INTUIȚIE, succesul fiind determinat, cum este 
firesc, de măsura în care acest binom s-a interferat cu șansa, cu întîm- 
plarea. Astăzi avem de a face cu un trinom : INFORMAȚIE-DECIZIE- 
ACȚIUNE EFICIENTĂ ! în această idee, problema pe care am supus-o 
atenției unor specialiști ai atletismului nostru a fost următoarea : „CON
SIDERAȚI CĂ ANTRENORII, PROFESORII DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI 
ALȚI TEHNICIENI DEȚIN INFORMAȚIILE NECESARE CARE SĂ-I 
AJUTE A LUA DECIZIA OPTIMA PENTRU O ACȚIUNE EFICIENTA, 
ȚINÎND SEAMA ȘI DE CONTINUA 
LOR“ ?

PERISABILITATE A CUNOȘTINȚE-

Interlocutorii noștri ne-au comuni
cat următoarele păreri : Prof. MIHAI 
RAUȚOIU : „Pregătirea teoretică te
meinică. dublată de o experiență în
delungată dobîndită printr-o muncă 
plină de pasiune, reprezintă cheia 
succesului. Mulți dintre atleții noștri 
au demonstrat că posedă o tehnică 
bună. Aceasta înseamnă că antreno
rii lor dispun de cunoștințele nece
sare pentru a selecționa mijloacele 
cele mai potrivite pentru realizarea 
unei tehnici cit mai raționale. Neca
zul începe atunci cînd ei nu pot 
folosi un volum și o intensitate co
respunzătoare, datorită lipsei unei 
baze de pregătire realizată în primii 
ani de activitate atletică a unui tinăr, 
sau din lipsa unor mijloace materia
le (săli de antrenament, stadioane, 
mijloace de recuperare) fără de care 
antrenamentul modern este de necon
ceput. Există — însă — o mare ne- 
concordanță între ceea ce știi, ce poți 
afla si ceea ce poți aplica în prac
tică !“

LOTURILE REPREZENTATIVE
A.

DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI
In vederea campionatelor euro

pene de tenis de masă, programate 
anul viitor, la Novi Sad (Iugosla
via), între 6 și 13 aprilie, și a com
petițiilor internaționale care vor a- 
vea loc pînă atunci, biroul federa
ției noastre de specialitate, Ia pro
punerea colegiului central de antre
nori, a aprobat următoarea com
ponență a loturilor reprezentative : 
senioare: Maria Alexandru, Mag
dalena Lesai, Eleonora Vlaicov, Li
dia Ilie, Ligia Lupu, Camelia Fili-

Ș activității
U sportive
■ ae masă

COMPETIȚIE REZERVATĂ 
TINERELOR FETE GORJENE

baze sportive din 
au găzduit, sîmbătă

Principalele 
orașul Tg. Jiu, 
și duminică, cele 600 de sportive, 
calificate din 16 centre intercomu- 
nale, care s-au întrecut Ia atletism, 
tenis de masă, volei, fotbal și șah. 
Cu acest prilej s-au afirmat o se
rie de tinere sportive din Măru, 
Peștișani, Bumbești-Jiu, Novaci, 
Tg. Cărbunești etc. Iată cîștigă
toarele : volei — Lie. Economic Tg. 
Jiu, handbal: Lie. Ecaterina Teo- 
doroiu Tg. Jiu, tenis de masă — 
Adriana Jecu (Lie. Motru), șah — 
Maria Stan (Peșteana Jiu), 100 m 
—- Mariana Gărăiacu (Lie. Tg. Căr
bunești), 800 m — Florica Popa (Lie. 
Motru), înălțime — Livia Cotolaru 
(Șc. sp. Tg. Jiu), greutate — Mari- 
eta Leican (Busduchin).

M. BALOI — coresp.

CUPA MICILOR ȘAHIȘTI

a
Și

În organizarea C.J.E.F.S. și 
clubului C.SM., în zilele de 27 
28 octombrie, în sala sporturilor 
din localitate s-a desfășurat prima 
ediție a Cupei micilor 
care au participat patru 
Iași, Ploiești, Brașov și 
două zile de întreceri 
fiind compuse din nouă pionieri și

șahiști, la 
echipe din 
Cluj. După 

formațiile
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In RESTANTA ETAPEI A Xl-a A DIVIZIEI A

IERI, LA BACĂU, PE NINSOARE

Cont univ. DUMITRU ALEXAN- 
DRESCU : „Majoritatea tehnicienilor 
atletismului nostru nu posedă sufi
ciente cunoștințe și acestea nu nea
părat la zi ! In general, ei nu au po
sibilitatea să ajungă la timp (alte
ori, de loc) la surse de informații 
recente, dar socotesc că nici nu se 
străduiesc, într-o măsură suficientă, 
să o facă. Pentru rezolvarea actualei 
situații propun : ® organizarea unor 
cursuri de reciclare periodice (3—5 
ani), așa cum există în țara noastră 
în atîtea domenii de activitate fo
losirea mai eficientă a unor adunări 
a antrenorilor (în genul anualei con
ferințe de la Snagov) în care să fie 
programate lecții cu conținut adecvat

Anchetă realizată de
Romeo VILARA

(Continuare în pag. o 4-a)

numiți Ella Con- 
și Ion Pop (bă-

mon, Ildiko Gyongyosi ; seniori : 
Teodor Gheorghe, Șerban Doboși, 
Aurel Ovanez, Dorin Giurgiucă, 
Ion Panait și Marin Firănescu. Ca 
antrenori au fost 
stantinescu (fete) 
ieți).

Se înțelege că
publicane rămîn, în continuare, 
deschise în ambele sensuri, în 
funcție de forma sportivă atinsă 
pe parcursul pregătirilor care vor 
urma și a rezultatelor obținute.

ușile loturilor re- 
, în 

ambele

în campionatele de volei

Aspect de la etapa județeană a „Crosului fetelor" — ediția 1973, 
desfășurat recent la Suceava

Foto : Victor COLBERT — Suceava

FAZA FINALĂ A „CROSULUI FETELOR" LA SUCEAVA

GAZUEIE S-AU IMPUS
In fața oaspetelor

De curînd, municipiul Suceava a 
fost gazda unor interesante și reu
șite întreceri sportive de masă. Ele 
au conferit orașului o atmosferă 
sărbătorească, miile de cetățeni 
participînd în calitate de specta
tori, și urmărind cu deosebit inte
res desfășurarea întrecerilor.

A fost, mai întîi, etapa județea
nă a „Crosului fetelor", competiție 
tradițională adresată tuturor ama
toarelor de sport din școli, între
prinderi, instituții și din mediul 
rural. Desfășurate pe platoul cetă
ții, două dintre cele șase probe au 
revenit reprezentantelor satelor, iar 
celelalte patru, sportivelor din ora
șele sucevene. Organizarea a fost 
excelentă, C.J.E.F.S., Consiliul sin
dicatelor, Comitetul U.T.C. și Con
siliul organizației pionierilor colabo- 
rind pentru mobilizarea celor peste 
3 000 de fete care s-au aliniat la 
start Iată cîștigătoarele : 500 m — 
Bazica Bstnărescu (Marginea) ; 600 

trej juniori (8 băieți și 4 fete) — 
trofeul competiției a revenit echi
pei din Ploiești, care a întrunit un 
număr de 29Vs puncte. In conti
nuare s-au clasat Brașov 18 p, Cluj 
121/j p, Iași 12 p.

D. VATAU — coresp.

300 DE UCENICI-..

...din principalele întreprinderi 
gălățene au participat la crosul or
ganizat de comisia sportivă a Con
siliului județean al sindicatelor. In

S. C. BACĂU 2(1)
F.C. CONSTANȚA 2(1)
BACAU, 31 (prin telefon). întîl- 

nirea restanță, așteptată cu nerăb
dare de băcăuani, s-a situat peste 
nivelul ultimelor partide ale cam
pionatului Diviziei A. Partida a a- 
vut atribute care să mulțumească 
Pe spectatori : risipă de energie.

ANTONESCU

faze palpitante la ambele porți, 
răsturnări spectaculoase de scor.

Băcăuaniii au pus accentul pe 
ofensivă, au avut unele perioade 
de dominare, dar șuturile înainta
șilor au pus rareori în dificultate 
pe apărătorul buturilor echipei de 
pe litoral. Riposta constăntenilor a 
fost dîrză. pe tot parcursul întîlni- 
rii. Elevii lui Hașoti, s-au apărat 
bine, au pasat inventiv la mijlocul 
terenului și, prin trioul Tănașe-Ca- 
raman-Mărculescu, au inițiat acțiuni 
ofensive deosebit de periculoase.

Jocul a început destul de calm, 
cu acțiuni lente pînă la cele două 
careuri. Dar, prima lovitură de colț 

; teren bun ; timp friguros, vînt, ninsoare ; spec-

(min. 67). Raport de cornere : 10—3. Raportul șu-

Stadionul .,23 August*4 ; teren bun ; timp friguros, vint, ninsoare ; spec
tatori, aproximativ 5 000. Au marcat : CARAMAN (min. 40), PANA (min. 44), 
TANASE (min. 58). HRIȚCU (min. 67). Raport de cornere : 10—3. Raportul șu
turilor la poartă : 18-10' (pe spațiul porții : 7—4).

S. C. BACAU : Ghiță — Margasoiu, Catargul, Velicu. Vclmer — HRIȚCU 
(min. 78 : Florea), DUȚAN — PANA, pembroyschi, .Muntea.nu (ml' 55 : E- 
NESCUh Bă ^o*nstanța . ștefânes<>it — G1IIRCA, Antonescu, Stoica. NIS- 
TOR — I. Constantinescu. VIGU — TANASE, CARAMAN (min. 82 : Turcu), 
Mârculeseu (min. 55 : Oprea). LICA.

A arbitrat N. CURSARU ***»*. ajutat de V. Ghgorcscu (cu multe 
greșeli), ambii din Ploiești și C. Prusac din Botoșani.

Cartonașe galbene : Lică, Băluță, Ghirca.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 2—2 (1—0).

F.

m — Eugenia Cîmpan (Scheia) ; 
700 m — Lenuța Frigura (Solea) ; 
800 m — Luminița Pintea (Lie. 
Hurmuzachi — Rădăuți); 1000 m 
— Paraschiva Apetrei (Fălticeni) ; 
1 200 m — Silvia Lupan (Lie. pe
dagogic Suceava). Premiile I, pen
tru cea mai bună organizare a eta
pelor inițiale au fost obținute de a- 
sociația sportivă din Marginea, la 
nivel de comună, iar la nivel de 
oraș, de Rădăuți.

In același timp, pe arterele prin
cipale ale orașului s-a desfășurat 
defilarea elevilor și studenților care 
au participat apoi, la deschiderea 
festivă a noului an școlar. La în
treceri au asistat tovarășii Mihai 
Clim, președintele C.J.E.F.S., Ion 
Siminiceanu, primarul Sucevei, alți 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

C. ALEXA, coresp. județean 

pofida timpului nefavorabil, tinerii 
sportivi au luptat cu multă ardoare 
pentru ocuparea primelor locuri. In 
cele din urmă, fericiții cîștigători 
au fost C. Micu (Rapid C.F.R.), la 
băieți și Lenuța Rîndunica (Comer
țul), la fete. Duminică, orașul de pe 
malul Dunării a mai găzduit o 
competiție, de astă dată de orien
tare turistică, la care au participat 
12 echipaje pionierești din județele 
Galați, laș*. Bacău, Brăila și Tul- 
cea. Intitulată „Cupa temerarilor",

(Continuare in pag, a 3-a)

FOTBAL DE CALITATE
a băcăuanilor în min. 8, a schim
bat aspectul jocului. Constănțenii 
au ripostat aproape imediat, prin 
Tănase (min. 10) : extrema con- 
stănțeană a trecut de păzitorul său, 
Volmer, dar, inexplicabil, a căzut 
la marginea careului advers. Rit
mul a devenit mai alert, iar bă
căuanii au o ușoară superioritate 
teritorială, pînă spre sfîrșitul pri
mei reprize. Replica echipei de pe 
litoral, s-a menținut la înălțime; 
ea a inițiat acțiuni simple,dar foarte 
periculoase. In min. 40, Tănase, 
pe post de extremă stingă, a ajuns 
la linia de fund, de unde a cen
trat, precis, în fața porții și Cara- 
man a reluat puternic în plasă : 
0—1. In ultimele cinci minute due
lul dintre înaintașii Sport Clubului 
și apărătorii constănțeni se soldează 
cu restabilirea egalității. Cu un 
minut înainte de pauză. Pană a 
profitat de o greșeală a fundașilor 
constănțeni expediind balonul în 
poartă pe lîngă Ștefănescu, care îi 
ieșise în întimpinare.

Băcăuanii au început puternic 
partea a doua, obținînd o lovitură 
de colț (min. 48) și ratînd o exce
lentă ocazie prin Dembrovschi 
(min. 52). Golul cade însă în 
poarta Soort Clubului ca urmare a 
unei acțiuni Tănase-Lică-Tănasc 
(min. 58). ultimul reluînd. cu ca
pul. rccentrarea extremului stingă. 
Bucuria constănțenilor avea să fie 
de scurtă durată, fiindcă, după 
nouă minute, o centrare, cu efect, 
a lui Hrițcu, de la aproximativ 25 
m lateral, s-a oprit în coltul lung 
al porții lui Ștefănescu. Pînă la 
fluierul final s-a luptat dîrz, jucă
torii ambelor echipe au făcut risipă 
de energie pentru a termina învin
gători. însă, situațiile favorabile au 
fost irosite de înaintași. Remiză 
echitabilă.

Pompiliu VINTILA

ECHIPA DE HALTLRE (tineret) 
Ă ROMÂNIEI PARTICIPĂ 
IÂ „CUPĂ PRIETENIA"
In cursul zilei de astăzi urmea

ză să părăsească Bucureștiul echi
pa de haltere (tineret) a țării noas
tre care va călători la Phenian, 
unde se va desfășura, la sfîrșitul 
săptămînii viitoare, „Cupa Prie
tenia".

Reprezentativa țării noastre este 
alcătuită din V. Iancu (cat. mus
că), V. Chiamil (cat. cocoș). St. 
Bălan (cat. ușoară), N. Căpriceru 
(cat. mijlocie), I. Orosz (cat. semi
grea), A. Druziuc (cat. grea) și St. 
Kreicik (cat. supergrea). Antreno
rul echipei este M. Constantinescu, 
iar conducătorul lotului Ion Sto- 
ian, președintele F.R. de Haltere.

REZULTATE TEHNICE 
MASCULIN

SERIA I : Dinamo — Universitatea 
Cluj 3—0 (13, 2, 4), Explorări. Baia Mare
— Progresul București 3—0 (9, 13, 6), U-
niversitatea Craiova — Rapid 3—0 (4,
9, 9) ; SERIA A II-A : Steaua — C.S.U. 
Galați 3—1 (10, 10, —12, 3), Politehnica 
Timișoara — I.E.F.S. 3—2 (—12, 14, 7,
—3, 13), Viitorul Bacău — Tractorul 
Brașov 3—0 (6, 10, 10).

FEMININ
SERIA I : Rapid — Universitatea Ti

mișoara 3—2 (—9, 7, 5, —10, 9), Construc
torul — Medicina 3—0 (3, 13, 10), I.T.B.
— Farul 0—3 (—5, —10, —8) ; SERIA A
II-A : Penicilina Iași — Universitatea 
Craiova 3—1 (—14, 13, 3, 9), I.E.F.S. —
Dinamo 2—3 <12, —8, —2, 9, —9), Uni
versitatea Cluj — C.S.M. Sibiu 2—3 (—14, 
3, 6, —8, —13).

1. Dinamo 4 4 0 12: 3 8
2. Explorări 4 3 1 11: 4 7

CLASAMENTE 
MASCULIN 

SERIA I

3. Universitatea 4 2 2 7:6 6
4. „U“ Cluj 4 2 2 6:9 6
5. Rapid 4 2 2 5:11 B
6. Progresul 4 0 4 4:12 4

SERIA A II-A
1. Steaua 4 4 0 12: 3 8
2. Viitorul 4 2 2 10: 8 6
3-4. C.S.U. Galați 4 2 2 9:8 6
3-4. I.E.F.S. 4 2 2 10: 9 6
5. Politehnica Tim. 4 2 2 7:10 6
6. Tractorul 4 0 4 2:12 4

FEMININ
SERIA I

1. Rapid 4 4 0 12: 5 8
2. Constructorul 4 3 1 10: 3 7
3. „U“ Timișoara 4 1 3 5:10 5
4. Farul 3 2 1 8: 3 5
5. Medicina 3 1 2 4: 6 4
6. I.T.B. 4 0 4 0:12 4

SERIA A II-A
1. Penicilina 4 4 0 12: 2 8
2. Dinamo 4 4 0 12: 4 8
3 C.S.M. Sibiu 4 2 2 7: 8 6
4. Universitatea Cluj 4 1 3 6: 9 5
5. Universitatea Cv. 4 1 3 5: 9 5
6. I.E.F.S. 4 0 4 2:12 4

CLASAMENTUL
1. Univ. Craiova 11 7 3 1 19-10 17
2. F. C. Constanța 11 7 2 2 20-10 16
3. Dinamo 11 6 2 3 17-13 14
4. C.S.M. Reșița 11 4 4 3 18-13 12

5— 6. Steaua 11 5 2 4 16-13 12
„U” Cluj 11 5 2 4 12- 9 12

7. F. C. Argeș 11 5 2 4 16-16 12
8. Polit. Iași 11 5 1 5 9-10 11

9—10. Polit. Timiș. 11 4 2 5 8-10 10
Steagul roșu 11 4 2 5 8-10 10

11. A.S.A. Tg. Mureș 11 4 2 5 15-21 10
12. C.F.R. Cluj 11 4 2 5 15-21 10
13. Sp. studențesc 11 4 1 6 16-13 9
14. Rapid 11 3 3 5 12-15 9
15. S. C. Bacău 11 4 1 6 14-19 9
16. U.T.A. 11 4 1 6 11-17 9
17. Jiul 11 3 2 6 12-14 8
18. Petrolul 11 3 2 6 12-16 8

CARE VA FI XV-le ROMÂNIEI 
PENTRU MECIUL CU FRANȚA ?

Șerban, unul dintre cei mai activi jucători de linia a U-a, păstrează 
serioase șanse de titularizare pentru meciul cu Franța.

Foto : Paul ROMOȘAN

Azi, pe terenul de rugby de la 
Complexul sportiv universitar (la
cul Tei), lotul reprezentativ va fi 
supus unei prime verificări în ve
derea meciului cu Franța. Adver
sară, formația Sportul studențesc, 
una din fruntașele rugbyului nos
tru.

Alegerea XV-lui studenților bucu-- 
reșteni ni se pare bine inspirată, 
fiind vorba de o echipă care știe 
să pună în dificultate adversari’ 
dintre cei mai rep'utați. Nu uităm, 
de pildă, victoria „Sportului" asu
pra campioanei, cu puțin timp în 
urmă, ca și maniera în care ace
eași echipă a reușit să remonteze 
handicapul în jocul din „Cupa

Atacul lui Dudu- 
ciuc (Steaua) va 
străpunge încă o 
dată blocajul defec
tuos al studenților 
gălățeni.

Foto: Ion MIHĂICĂ

Ieri, s-au disputat partidele 
penultimei etape a turului cam
pionatului Diviziei A de volei. La 
masculin, victoriile au revenit echi
pelor gazdă, în timp ce la femi
nin doar două formații au reușit 
să cîștige în deplasare. Iată amă
nunte :

MASCULIN

STEAUA — C.S.U. GALAȚI 
(3—1). De la această partidă ne-am 
fi așteptat la mai mult, dar jocui 
n-a depășit nivelul mediu și nici 
nu ne-a oferit decît rare faze spec
taculoase și cîteva „lecții" de teh
nică a lui Stamate (la executarea 
serviciului, la pase și !n atac), care 
au stîrnit admirația... adversari
lor,. coechipierilor și celor cîteva 
zeci de spectatori prezenți la meci. 
Întîlnirea a început în ritm lent, 
enervant de lent, cu acțiuni tele
fonate, cu multe schimbări de ser
viciu (primul set a durat 40 min.).

PRIVIND EDUCAȚIA FIZICĂ
7

SI SPORTUL ȘCOLAR
7 7

I
n ansamblul măsurilor preconizate de Ministerul Educației și 
învățămîntului pentru aplicarea Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R., 
cu privire Ia dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului 
se înscriu o serie de reglementări care vizează nemijlocit școala, 
la toate eșaloanele ei.

Aceste reglementări sînt destinate să reprezinte un ghid absolut nece
sar rezolvării sarcinilor prevăzute de programa de educație fizică, legate 
de angrenarea marii mase a elevilor în practicarea exercițiilor fizice, 
a perfecționării într-o disciplină sportivă, după aptitudini sau preferințe 
și în funcție de condițiile existente în fiecare școală.

In spiritul acestor deziderate și pentru o mai bună organizare și des
fășurare a întregii activități de educație fizică și sport au fost elabo
rate — după consultarea unor comisii speciale alcătuite din cadre didac
tice cu o bogată experiență pedagogică — o serie de instrucțiuni refe
ritoare la verificarea gradului de pregătire fizică și sportivă a elevi
lor, aprecierea activității profesorilor de educație fizică și îmbunătăți
rea formelor de practicare a exercițiilor fizice și a sportului în unită
țile școlare.

Intrucît în această perioadă au loc, în întreaga țară, consfătuiri jude
țene cu activul profesorilor de educație fizică, cunoașterea temeinică a 
noilor reglementări privind educație fizică și sportul școlar reprezintă 
o obligație directă a tuturor factorilor angajați în acțiunea de atragere 
și impulsionare a elevilor în practicarea exercițiilor fizice, în mod orga
nizat, la nivelul clasei, prin orele cuprinse în programă și prin activi
tăți în cadrul asociației sportive, după aptitudini sau preferințe, sub în
drumarea și cu responsabilitatea directă a profesorilor de specialitate, 
a conducerilor de școli și a organizațiilor de pionieri și U.T.C.

Este motivul pentru care în numărul de astăzi publicăm — 1N 
PAGINA A 2-A a ziarului nostru — textul prescurtat al recentelor 
instrucțiuni elaborate de Ministerul Educației și învățămîntului.

F.R.R." cu Farul Constanța (3—9), 
reușind în cele din urmă, să ter
mine la egalitate...

Ce așteaptă antrenorii coordona
tori, Petre Cosmănescu și Valeriu 
Irimescu, de la Sportul studen
țesc ? Ca acesta să-i creeze lotului 
probleme reale, apropiate de cele 
de la Valence. Adică, o solicitare 
energică. Nu este vorba de un fel 
de joc-școală, cum adesea se obiș
nuiește în partidele de verificare. 
O solicitare intensă, dar în spiri
tul jocului de rugby, fără placaje 
gratuite, abuz de obstrucții sau de 
durități. Nădăjduim ca jucătorii 
Sportului studențesc să colaboreze 
la reușita acestui test și să faci-

Gălățenii au condus pînă la jumă
tatea setului, apoi au cedat com
plet inițiativa, pînă ce scorul a de
venit 2—0 pentru Steaua. Abia în 
cel de al III-lea, studenții (în ge
neral indolenți, cu excepția ridică
torilor) s-au străduit mai mult la 
blocaj (căci în apărarea din linia 
a Il-a trăgătorii au fost... statui) 
și au izbutit cu greu să-și adjudece 
setul. Totuși, mai puțin rigidă, 
Steaua a pus capăt partidei, domi- 
nînd sub toate aspectele. Remar- 
cări: Stamate, Bartha, Duduciuc 
(Steaua), Stere, Popescu, Păduraru 
(C.S.U.). Foarte bun arbitrajul cu
plului C. Armășescu — D Rădu- 
lescu (A.B.).

EXPLORĂRI BAIA MARE — 
PROGRESUL (3—0). Joc dîrz dis
putat în care oaspeții au rezis
tat atacului băimărean doar la în
ceputul seturilor. S-au evidențiat: 
Enescu, Ghic, Dobre de la gazde, 

• Un prim răspuns-după 

partida de verificare cu 

Sportul studenfesc • Ce

lelalte partide test ale 

lotului - cu Gloria și 
Steaua • Selecționata 

studențească a țării va 

juca la Montpellier
liteze misiunea celor care au fost 
însărcinați cu alcătuirea celui mai 
bun XV pentru meciul de la 11 
noiembrie.

In ce privește lotul, de la el se 
așteaptă o comportare și mai con
vingătoare decît în partida de la 
Heidelberg. Avem în vedere mai 
ales compartimentele și jucătorii 
care nu s-au impus pe toată du
rata meciului cu R.F.G., apărarea 
în mod special, care a avut un 
demaraj șters. Este de dorit, de 
pildă, ca mijlocașii să se afirme 
cu și mai multă personalitate, iar 
jucătorii din linia de treisferturi 
să găsească soluțiile cele mai sim
ple pentru a ajunge în... spațiul de 
țintă advers. Lotul dispune de cei 
mai valoroși jucători pe care îi 
avem la ora actuală, iar între com- 
ponenții lui domnește o atmosferă 
propice de muncă.

După meciul de verificare pe 
care îl susțin astăzi, componenții 
lotului vor fi supuși unui nou co
locviu public, duminică dimineața. 
Adversară, echipa Gloria Bucu
rești. Apoi, miercuri 7 noiembrie, 
intr-un alt test, lotul va juca cu 

Steaua. Tot la 7 noiembrie vom 
afla și XV-le țării noastre pentru 
partida cu Franța.

■A
De săptămîna viitoare se va re

uni la București și lotul selecționa
tei studențești a României, care — 
sub conducerea antrenorului Du
mitru Antonescu — se pregătește 
pentru partidele cu echipa univer
sitară a Franței (14 noiembrie la 
Montpellier) și selecționata de sud- 
est a aceleiași țări.

Tiberiu STAMA

respectiv State și Picu. Au arbitrat 
S. Dumitrescu și D. Dobrescu, am
bii din Ploiești. (T. TOHÂTAN — 
coresp. județean).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
RAPID BUCUREȘTI (3—0). Evolu
ție bună a craiovenilor, dar bucu- 
reștenij au oferit o replică modestă, 
în cel de al treilea set oaspeții 
au avut avantaj (6—1), dar pentru 
scurt timp, pentru că au fost, apoi, 
conduși cu 14—7, pierzînd, catego
ric. S-au evidențiat Braun și Bozan 
(Universitatea) Bădiță și Drăgan 
(Rapid) Au arbitrat C. Vidaru și 
E. Mendel din Sibiu. (Șt. GURGUI 
— coresp. județean).

VIITORUL BACAU — TRACTO
RUL BRAȘOV (3—0). Deși au evo
luat mult sub valoarea lor, local
nicilor nu le-au fost necesare de- 

(Continuare In pag, a l-a)
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O atenție deosebită se va acorda îmbunătățirii calității ți eficienței procesului de învățămînt în cadrul orelor de educație fizică 
din școlile de toate gradele, în acest scop, programele de educație fizică vor fi orientate în așa fel incit să asigure un conținut adecvat 
pregătirii temeinice a elevilor și studenților ; cea mai mare parte a activităților se va desfășura în aer liber. Planul de învățămînt pen
tru unitățile preșcolare va cuprinde zilnic, jocuri și exerciții fizice adecvate vîrstei copiilor.

Ministerul Educației și Învățămîntului și Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport vor stabili norme de pregătire fizică pe 
categorii de vîrstă a elevilor ; aprecierea gradului de pregătire fizică și sportivă a elevilor se va face în funcție de îndeplinirea acestor 
norme. în învățămîntul superior se vor stabili probe de apreciere anuală a pregătirii fizice a studenților. Criteriul principal de măsură 
a muncii cadrelor didactice de specialitate îl vor constitui rezultatele obținute de către elevi și studenți în îndeplinirea normelor și 
probelor*

(Din Hotârîrea Plenarei C.C. al P.C.R.
cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului)

SISTEMUL UNITAR DE VERIFICARE
ȘI APRECIERE A GRADULUI DE PREGĂTIRE

FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ A ELEVILOR
Pentru a determina îmbunătățirea conținutului și sporirea eficienței întregii 

munci de educație fizică și sport din școli se instituie „Sistemul unitar de veri
ficare și apreciere a gradului de pregătire fizică și sportivă a elevilor" cu urmă
toarele grupe de probe :

1. Probe și norme obligatorii pentru verificarea dezvoltării calităților motrice 
de bază (viteză, rezistență, forță, detentă).

2. Probe obligatorii pentru verificarea însușirii unor ramuri de sport și a 
unor elemente tehnice din cele prevăzute în programe.

3. Cerințe privind însușirea unor deprinderi aplicative și de participare a 
elevilor la acțiunile organizate pe baza programelor unice ale activității sportive 
de masă.

Conținutul sistemului unitar de verificare și apreciere
a gradului de pregătire fizică și sportivă a elevilor *)

Sistemul unitar de verificare și apre
ciere a gradului de pregătire fizică a 
elevilor cuprinde atît probe cu caracter 
de test cit și un număr de probe selec
ționate din programele de educație fizi
că. Ca urmare, începînd cu anul școlar 
1973/1974, probele de control înscrise în

A. LA CICLUL PRIMAR (CLASELE I—IV)
1. PROBE OBLIGATORII ȘI NORME 

PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚILOR 
MOTRICE

1. 1. alergare de viteză pe 25 m ;
1. 2. alergare de rezistență pe 600 m ;
1. 3. săritură în lungime de pe loc ;
1. 4. aruncarea unei greutăți de două 

kilograme cu ambele brațe, de pe loc, 
pe deasupra capului, înapoi, la clasele 
I, II, înainte șl înapoi la clasele III—IV ;

1. 5. efectuarea unui complex de dez
voltare fizică.

a/ota

CLA3A I clasa jz CLASA m CLASA ]3

5 6 7 8 9 SO 5 6 7 8 9 SO s 6 7 3 9 10 s 6 7 8 9 so

K.
01

1 X

VITEZĂ’

25 m 5.8 6.7 5.6 5.5 5,4 5,9 5.7 16 5.5 5.4 53 5.2 6.6 5.5 5,4 5.4 5.2 5.1 5.5 5,4 5,3 5.2 5.1 5,00

REZISTENȚA i
60om 125 3.14 023 322 3.21 3,20 3.22 3.21 3,20 3,19 3.IB 3,10 320 3,18 3,16 314 3.12 3,10 3.00 258 256 2,54 2.52 2.50

LUNG IMS 
OE PE LOC- 115 1.17 tu IU 1.23 1.26 1.25 1.27 1.29 '.31 ’.33 1,35 1,35 1.37 139 1,41 1,43 1.45 1.50 1,52 1,54 1.56 256 160

k
iMJNCASt 

MEIHATI
tnajnte

2.15 220 2,25 2.30 2J5 2,40 2.85 290 295 3.60 3.05 3.10
3.15 3.20 3.25 3.30 3.35 3.10 3.70 3.60 3.85 3.90 3.95 4.30

ÎNAPOI 3.35 3.40 3.45 3.50 3.55 3.H 4.25 4J0 4.35 4,40 4.45 4,50
vtrezÂt

25 m
6.5 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 6.1 6.0 5.9 58 5.7 5.6 5,9 5.8 5.7 5.6 5,5 5,4 5.7 5.6 5.5 5,3 5.2

Uj 
k 
m 
k

Rezistenta.
600 m 3.53 3.50 334 332 3.30 3,20 334 3.32 3.38 3.28 3.25 3.24 3.28 3,26 3.24 322 3,20 3.18 3.20 3.19 3/8 3,I8 3,16 115

Lung/me 
DE PE LOC 108 1.10 1.12 1.14 1.16 118 118 1.20 1.22 1.24 126 1,2B 1.28 1.30 1.32 1.34 1.36 138 (38 1,40 f,42 1.44 (46 1.48

aruncare ÎNAINTE
1.65 170 1.75 100 1.85 1.90 2,26 2,30 2.35 2,40 2.45 2,50

2.65 270 275 200 2.05 230 3.20 3.25 3.30 3.35 340 3.45
greutate

ÎNAPOI 2.75 2.80|285 2 30 295 300 3.45 350] 3.55 360 3.65 3.70

/. PROBE OBLIGATORII PENTRU 
Verificarea însușirii unor ra
muri DE SPORT ȘI A UNOR ELE
MENTE TEHNICE DIN CELE PREVĂ
ZUTE IN PROGRAME:

2. 1. verificarea capacității de practi
care a două jocuri dinamice ;

2. 2. mers în echilibru pe partea în
gustă a băncii cu brațele lateral purtînd 
pe cap un caiet (dus și întors — întoar
cerea se va efectua pe bancă) ;

B. LA CICLUL GIMNAZIAL (CLASELE V—VIII)
1. PROBE OBLIGATORII ȘI NORME 

PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚILOR 
MOTRICE :

. 1. 1. alergare de viteză pe distanța de 
25 m la clasele V—VI și 50 m la cla
sele VII—VIII ;

1. 2. alergare de rezistență pe 600 m 
— la clasele a V-a și a Vl-a ; pe dis
tanta de 800 m fete și 1000 m băieți la 
c’-sele VII—VIII ;

3. aruncarea unei greutăți de două 
k ^rame cu ambele brațe, de pe loc, 
îr nte și înapoi pe deasupra caoului ;

1. 4. săritura în lungime de pe loc ;
1. 5. efectuarea unui complex de dez- 

vjltare fizică.

2. PROBE OBLIGATORII PENTRU 
VERIFICAREA ÎNSUȘIRII UNOR RA
MURI DE SPORT ȘI A UNOR ELE
MENTE TEHNICE DIN CELE PREVĂ
ZUTE ÎN PROGRAME :

PROBA^

.S/VOTA

CLASA V-a CLASA V!-D CLASA V//&. clas a vin-a

5 6 7 8 9 SO s 6 7 3 9 SO 5 6 7 8 9 SO 5 6 7 8 9 so
viteza ■
25~50m 5.4 5.3 5.2 5.1 so 49 5.3 5,2 5,1 5.0 43 4.8 8.3 42 8.1 8.0 73 7.8 8.1 8.0 Z9 7.8 7.7 76

Rezistenta
600-1000m 2.42 2.40 2.S8 2.36 2.34 232 237 235 2,33 2.31 2,23 2.27 4.25 4.2fe 4 23 <20 «.'7 4,!4 4CS 4.C6 4.05 4 04 4.03 4,02

k.
V. LUNGIME 

DE PE IOC 1,60 1.42 1.64 1.66 1.58 1.70 1.70 1,72 1.74 176 1.78 1,80 w 1.87 184 186 188 t.94 196 198 2.00 Î02 2.04

-k APUN- iNAlNTf 4.40 445 4.50 455 4.50 465 5.15 5.10 w 5.70 525 5 JO 5.95 600 6 05 610 615 620 7,10 7.i5 7.20 725 .730 7.35

GREW INAPOi yo 5.35 5.40 5,45 150 455 6.15 6.20 6.25 5.30 615 640 7.20 7.25 7.30 7.35 7.40 7.46 885 890 «5 90C 5.05 910

VITE a
25-5

”A’: 
om 5.5 5,4 5.3 5.2 51 M 5,4 $.3 5.2 5.1 5.0 4.9 9.2 9.1 9.0 8.9 88 8.7 3> 90 8.9 80 8.7 46

REZISTENTA’ 
600-800m 3,18 3.15 3.13 3,12 3.H 310 Î.08 3.06 3.04 3.02 3,00 2.50 4,09 4.08 407 4.06 4.05 4,04 407 406 4.05 4.04 4.03 4.02

k
«i 
k

LuNG/ME 
DE PE LOG 1.46 1,50 152 1.54 1,56 158 1,50 1.52 154 156 1.58 160 1.58 7.S0 >62 16< 166 1.68 rv6o 16? 1.64 1,66 168 170

ARUN
CAREA

iafilNTE 3.75 3.80 3.85 3.90 3.95 400 425 4.30 435 4,40 4,45 4,50 4.85 4.90 435 5.00 5.05 $.w 5i5 5.20 5.25 530 5.95 5.44

7,,
GREU7 ÎNAPOÎ 4.35 4,40 4.45 4,50 4.55 4.60 5,05 5.I0 5.15 520 5.25 5,30 5.65 5.70 5.75 5,80 5.85 5.90 6.15 6.20 6.25 6,3c 6,35 6.4lî

tice și patru concursuri sau acțiuni spor
tive (serbări, parăzi, reprize de gimnas
tică, participarea la ore de activități 
sportive, înot, orientare turistică, schi, 
cicloturism etc.).

C. LA CICLUL LICEAL Șl PROFESIONAL
1. PROBE OBLIGATORII ȘI NORME 

PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚI
LOR MOTRICE : 

•) tabelele cuprind aprecierea in note a rezidualelor obținute la probele de control unice.

K. 
Uj 
S.

•’C

PRO&A^^\ 

sS'a/oTA

ANUL I A/VL/L // A MUL /// ANUL tV

a £ 7 9 SO 5 6 7 8 9 SO 5 4 7 8 3 so 5 6 7 3 3 so
VITEZĂ'.
50 m ! 77 7,6 7.5 74 7.3 7.2 7.6 7.5 73 7.3 7.2 7.1 75 7.4 7.3 7.2 7A 7.0 7.4 7.3 72 7.1 7.0 6,9

REZISTENTA', 
■fooom 362 3.51 3.50 9.49 34S 3.47 3.48 3.47 3.46 145 3.44 3.43 3.46 3.45 3.44 3,45 3.42 3.42 143 i.« 3.41 3.41 3,33 5.38

LUNGIME 
TIE PE LOC 2.04 2,0 S 2,08 2.10 2.12 2.14 2.17 2,19 2.21 2.a 225 127 2.18 2.20 2.22 224 2.26 228 2.19 221 223 225 227 2,28

ARUN
CAREA 

GREUT

ÎNAINTE 8.05 8,10 8.15 8,20 8,25 8J0 8,50 8,55 8.60 065 070 175 3.10 0,5 9.20 9,25 33o 9.35 9.40 9.45 9,50 9.55 0.60 9.65

ÎNAPOI 9.95 10,00 10.05 10.10 10,15 10,20 10.4! 10,50 10.55 10,60 10.65 10,70 11.55 I1.40 1145 11,50 11,55 0,60 1175 11,80 0,85 0,90 0.95 12,00

Ui
K
Ui
K

VITEZA; 
soom 9.0 0.9 8.8 8.7 8.6 8.5 M 88 6.7 8.6 8.5 44 8.8 0.7 8.6 8,5 44 8,3 8.8 9.7 8.6 45 44 0.3

REZISTENTA. 
Boom 4.01 400 353 S.58 «7 3.56 3.59 3,58 3.37 3.55 3.55 354 3.57 3.56 9,59 3.54 3.53 3.52 3.55 3,53 3.52 3,51 3.50

LUNGIME
DE PE LOC 1.62 1.64 1.66 168 I7o V2 165 1.67 1.63 1.71 1.73 1.75 1.57 1.69 1.71 1.73 1.75 177 160 1.70 1.72 1.74 1.76 1.7L

ARUN
CAREA
GA EU 7,

înainte 5.15 5.50 5,55 550 5.65 5,70 yo 5/5 5,60 165 5.70 5.75 455 4'0 5,65 5,7fl 5.76 5,60 5,65 5.70 5.75 3.60 5,05

ÎNAPOI 6.50 6.55 6.60 6.65 6.7o 6.75 6,55 6,60 6.55 071 6.75 6.80 "65 078 6,75 6.00 6.35 630 6,70 6.75 6.80 6,05 6.9o f.W

programele de educație fizică, la toate 
clasele, se înlocuiesc cu probele din pre
zentul sistem de verificare și apreciere 
a dezvoltării fizice a elevilor, care cu
prinde pe cicluri de învățămînt urmă
toarele :

2. 3. săritura la coardă mică execu
tată individual, pe loc cu dublă săritu
ră și în deplasare ;

2. 4. rostogolire înainte din ghemuit 
.în ghemuit ;

2. 5. conducerea mingii din alergare 
și aruncarea ei într-o țintă fixă (cu 
mîna stingă și dreaptă). Băieții pot exe
cuta conducerea mingii cu piciorul ;

2. 6. parcurs aplicativ pe o distanță 
de maximum 40 m, executat individual, 
care să conțină cel puțin 5—6 exerciții 
utilitare (mers, alergare, sărituri, căță- 

rare, aruncare, prindere, echilibru, trans
port de greutăți, escaladări).

3. CERINȚE PRIVIND ACTIVITATEA 
SPORTIVĂ DE MASĂ:

3. 1. participarea elevilor pe parcursul 
unui an școlar la două acțiuni turisti
ce și patru concursuri sau acțiuni spor
tive (serbări, defilări, parăzi, reprize de 
gimnastică, înot, acțiuni cicloturistice, 
schi, orientare turistică etc).

2. 1. verificarea capacității de practi
care a unei ramuri de sport la clasele 
a V-a și a Vl-a și la două ramuri de 
sport la clasele a Vil-a și a VIIX-a ;

2. 2. săritură peste un aparat de gim
nastică ;

2. 3. executarea unei linii cu elemen
te din gimnastică acrobatică pentru bă
ieți și din gimnastică modernă pentru 
fete.

3. CERINȚE PRIVIND ACTIVITATEA 
SPORTIVA DE MASĂ :

3. 1. participarea elevilor, pe parcursul 
unui an școlar, la două acțiuni turis-

1. 1. alergare de viteză pe 50 m :
1. 2. alergare de rezistență pe 800 m 

pentru fete și 1000 m pentru băieți.

1. 3. săritura în lungime de pe loc ;

1. 4. aruncarea unei greutăți de două 
kilograme cu ambele brațe de pe loc, 
înainte și înapoi pe deasupra capului ;

1. 5. efectuarea unui complex de dez
voltare fizică.

2. PROBE OBLIGATORII PENTRU 
VERIFICAREA ÎNSUȘIRII UNOR RA
MURI DE SPORT SI A UNOR ELE
MENTE TEHNICE DIN CELE PREVĂ
ZUTE ÎN PROGRAME :

2. 1. verificarea capacității de practi
care a două ramuri de sport, la alegere ;

Metodologia aprecierii și notării elevilor
Pentru a permite cadrelor de predare 

integrarea eficientă a sistemului de apre
ciere în structura procesului instructiv- 
educativ cît și pentru a favoriza reali
zarea unei optime planificări anuale și 
trimestriale a probelor cuprinse în sistem 
se aduc următoarele precizări, valabile 
pentru toate cele trei cicluri de învăță
mînt — primar, gimnazial și liceal (pro
fesional).

1. PROBELE OBLIGATORII pentru ve
rificarea calităților motrice de bază (aler
garea de viteză și de rezistență, săritura 
in lungime de pe loc și aruncarea unei 
greutăți) se vor efectua de două ori pe 
an, în trimestre succesive sau alternative, 
sub conducerea profesorului de educație 
fizică, a învățătorului la clasele I—IV. 
Trecerea probelor de către elevi se poate 
organiza și în afara lecțiilor de educație 
fizică, pe terenuri sau baze sportive apro
piate de școală.

Normele valorice, corespunzătoare fie
cărei clase (vîrste) și modul de notare a 
rezultatelor obținute de elevi sînt prezen
tate în anexele 2, 3 și 4. Pentru toate 
probele din această grupă se va trece în 
catalogul clasei, în trimestrul respectiv, o 
singură notă.

2. PROBELE OBLIGATORII de verifi
care a tehnicii unor ramuri de sport, pre
cum și cele selecționate din programe, 
nominalizate în prezentele instrucțiuni la 
fiecare ciclu de învățămînt, se vor eșalona 
de-a lungul trimestrelor în funcție de 
condițiile concrete pe care le prezintă 
fiecare școală. Se precizează că in tri
mestrele in care sînt planificate probele 
obligatorii de verificare a. .calităților mo
trice (viteză, rezistență, detentă, forță) nu 
se va mai planifica decît o singură probă 
din celelalte menționate pentru fiecare 
grad de învățămînt.

Probele rămase (în număr de 4 la cla
sele I—IV și 3 la celelalte cicluri de în
vățămînt) se vor planifica pentru trimes
trul în care nu sînt programate testele 
pentru verificarea calităților motrice.

Pentru probele din această grupă se 
va înscrie în catalog o singură notă tri
mestrială.

în afara notelor acordate cu prilejul 
realizării probelor din cele două grupe 
obligatorii se mai pot acorda elevilor 1—2 
note, în fiecare trimestru, în cadrul ve
rificării curente.

APRECIEREA ACTIVITĂȚII
PROFESORILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ

în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, 
personalul didactic de educație fizică are 
următoarele îndatoriri principale :

— de a instrui și educa pe elevi și stu
denți, asigurîndu-le un nivel ridicat de 
pregătire fizică, prin îmbinarea rațională 
a preocupărilor față de dezvoltarea fizică 
armonioasă și perfecționarea calităților 
motrice, potrivit cerințelor programelor de 
învățămînt, atît în cadrul orelor de edu
cație fizică, cît și în activitățile organi
zate în afara procesului de învățămînt ;

— de a realiza pregătirea și perfecțio
narea sportivă a elevilor și studenților 
talentați și de a contribui astfel Ia repre
zentarea cu cinste, pe plan sportiv, a ță
rii noastre, în marile confruntări inter
naționale.

Aprecierea obiectivă, pe baza unor cri
terii concrete, a activității fiecărui pro
fesor de educație fizică,. reprezintă atît o 
necesitate cît și un element menit să sti
muleze activitatea creatoare, spiritul de 
răspundere, dorința de perfecționare și 
autodepășire, un mijloc de mobilizare a 
personalului didactic la realizarea sarci
nilor trasate de partid școlii și mișcării 
sportive, privind pregătirea și educarea 
fizică a tinerei generații.

în acest scop, aprecierea activității pro
fesorilor de educație fizică se va face de 
către organele împuternicite să exercite 
controlul în învățămînt, ținîndu-se sea
ma de următoarele criterii :

1. CRITERII GENERALE, aplicabile 
profesorilor din toate unitățile de învăță
mînt, avînd următorul conținut :

a) Preocuparea pentru sporirea eficien
ței activității instructiv-educative concre
tizată prin :

— îndeplinirea de către elevi și stu
denți a probelor și normelor de control 
stabilite prin programe ;

— însușirea priceperilor și deprinderilor 
motrice de bază, a celor selecționate din 
diferite ramuri de sport, a complexelor 
de exerciții selective de fortificare, pre
ventive și corective, în conformitate cu 
prevederile programei.

b) Contribuția cadrului didactic :
— la organizarea și desfășurarea ac

tivității sportive de masă, în colaborare

2. 2. săritura peste un aparat de gim
nastică ;

2. 3. executarea unei linii cu elemen
te din gimnastică acrobatică pentru bă
ieți și din gimnastică modernă pentru 
fete.

3. CERINȚE PRIVIND ACTIVITATEA 
SPORTIVA DE MASĂ :

3. 1. participarea elevilor, pe parcursul 
unui an școlar, la o acțiune turistică și 
patru concursuri sau acțiuni sportive 
(serbări, demonstrații, parăzi, reprize, 
crosuri, participarea la orele de activi
tăți sportive, schi, orientare turistică, înot 
etc.).

3. CERINȚELE privind însușirea unor 
deprinderi aplicative și de participare a 
elevilor la acțiuni organizate pe baza pro
gramelor unice ale activității sportive de 
masă au în vedere atît participarea ele
vilor anual la un număr de concursuri și 
acțiuni sportive și turistice, cît și însuși
rea unor deprinderi de organizare și con
ducere a activităților sportive.

înotul va fi astfel programat, atît în 
timpul anului școlar cît și în vacanțe, in
cit pînă Ia sfîrșitul ciclului gimnazial, fie
care elev să știe să înoate.

Verificarea îndeplinirii de către elevi a 
acestor cerințe poate fi organizată atît în 
cadrul orelor de activități sportive cît șl cu 
prilejul participării acestora Ia acțiunile 
sportive de masă din școală.

Cu prilejul încheierii mediilor trimes
triale, pe baza notelor acordate pentru 
îndeplinirea probelor obligatorii mențio
nate la punctele 1 și 2, se va ține seama 
și de modul în care elevii au îndeplinit 
cerințele de participare la acțiunile spor
tive de masă.

De asemenea, la acordarea notelor se 
va mai ține seamă de :

— progresul individual realizat de 
elevi ;

— particularitățile individuale morfo- 
funcționale și motrice ;

— interesul manifestat față de dezvol
tarea propriilor capacități fizice.

4. ELEVII CARE PREZINTĂ AFEC
ȚIUNI, ’ertificate prin acte medicale, con
form prevederilor din Instrucțiunile Mi
nisterului Educației și învățămîntului și 
Ministerului Sănătății nr. 11390/1971, vor 
efectua, in mod obligatoriu, programul de 
exerciții indicat prin documentul medical 
respectiv.

5. SISTEMUL UNITAR de verificare 
și apreciere a gradului de pregătire fizi
că și sportivă a elevilor se aplică înce
pînd cu anul școlar 1973/74. Normele va
lorice, corespunzătoare testelor de veri
ficare a calităților motrice (viteză, rezis
tență, forță, detentă) au un caracter ex
perimental, ele urmînd a fi definitivate, 
pe baza rezultatelor înregistrate în acest 
an școlar.

cu organizațiile de copii și tineret, con
cretizate în numărul de elevi sau studenți 
care practică în mod organizat sportul;

— la depistarea și selecționarea elevi
lor și studenților talentați și îndrumarea 
acestora spre unitățile sportive de per
formanță.

c) Aportul profesorului la dotarea cu 
material didactic de specialitate, la ame
najarea și întreținerea bazelor sportive 
din școală.

2. CRITERII SPECIFICE, care se apli
că în unitățile școlare și universitare pro
filate pe activitatea sportivă de perfor
manță, cu următorul conținut :

a) Valoarea și perspectiva elevilor și 
studenților selecționați pentru activitatea 
sportivă de performanță ;

b) Numărul elevilor și studenților pro
movați în grupele de performanță și în 
echipele reprezentative ale aceleiași uni
tăți, Ia secții din alte cluburi și asociații 
sportive și în loturile naționale ;

c) Valoarea rezultatelor obținute în 
competițiile de nivel național și interna
țional.

Prin aceste criterii se stabilește un sis
tem unitar și obiectiv de apreciere a ac
tivității profesorilor de educație fizică, a- 
vind Ia bază rezultatele obținute în pro
cesul instructiv-educativ.

Activitatea cadrului didactic se va a- 
precia prin calificative (foarte bine, bine, 
suficient, insuficient), ținînd seama de 
realizarea cerințelor prevăzute.. Criteriul 
principal de apreciere a activității pro
fesorului de educație fizică îl constituie 
rezultatele obținute de elevi și studenți 
în îndeplinirea probelor și normelor de 
control.

CALIFICATIVELE SE ACORDA 
ASTFEL :

1. PENTRU CRITERII GENERALE :

— Foarte bine — dacă, la probele și 
normele de control stabilite (pentru elevi, 
prin programe) pentru verificarea dezvol
tării calităților motrice de bază, cel puțin 
80% din efectivele claselor și grupelor cu

Organizarea „reprizelor" de gimnastică in școlile generale preocupă tot mai mult 
cadrele de specialitate. Ea tinde să intre în programul fiecărei unități de învăță

mînt cu ciclu primar sau gimnazial

care lucrează îndeplinesc normele și dacă 
la celelalte elemente care definesc crite
riile stabilite, aprecierile sînt foarte bune 
și bune.

— Bine — dacă, la probele și normele 
de control stabilite (pentru elevi, prin 
programe) pentru verificarea dezvoltării 
calităților motrice de bază, cel puțin 70% 
din efectivele claselor și grupelor cu care 
lucrează îndeplinesc normele și dacă la 
celelalte elemente care definesc criteriile 
stabilite, aprecierile sînt foarte bune, bune 
și. satisfăcătoare.

— Satisfăcător — dacă, la probele și 
normele de control stabilite (pentru elevi, 
prin programe) pentru verificarea dezvol
tării calităților motrice de bază, cel pu
țin 50% din efectivele claselor și grupe
lor cu care lucrează îndeplinesc normele 
și la celelalte elemente care definesc cri
teriile stabilite, aprecierile sînt foarte bu
ne, bune și satisfăcătoare, din care cele 
satisfăcătoare sînt mai mult de două.

— Nesatisfăcător — dacă nu sînt rea
lizate condițiile prevăzute pentru acorda
rea celorlalte calificative.

4. PENTRU CRITERII SPECIFICE :

— Foarte bine — dacă, pentru numă
rul și valoarea sportivilor promovați și 
pentru valoarea rezultatelor obținute, a- 
precierile sînt foarte bune și dacă la ce
lelalte elemente care definesc criteriile 
stabilite, aprecierile sînt foarte bune și 
bune.

— Bine — dacă, pentru numărul . și . va
loarea sportivilor promovați și pentru va
loarea rezultatelor obținute, aprecierile 
sînt bune și dacă la celelalte elemente 
care definesc criteriile stabilite, aprecieri
le sînt foarte bune, bune și satisfăcătoare.

ÎMBUNĂTĂȚIREA ORGANIZĂRII 
ȘI A CONȚINUTULUI FORMELOR 

DE PRACTICARE A EXERCIȚIILOR 
FIZICE ȘI A SPORTULUI ÎN ȘCOLI

Pentru ca școlile să-și îndeplinească în 
condițiuni și mai bune sarcinile ce le 
revin se aduc următoarele precizări cu 
privire la organizarea și conținutul:

I. lecțiilor de educație fizică în aer li
ber ;

II. orelor de activități sportive;

III. practicarea exercițiilor fizice în in
ternatele școlare ;

IV. Zilei sporturilor.

I. In toate școlile și la toate clasele, in 
fiecare trimestru, un număr cît mai 
mare de lecții de educație fizică se va 
desfășura în aer liber.

în cursul primului trimestru (cu excep
ția ultimelor 4—5 săptămîni) și în cel 
de-al treilea trimestru, lecțiile de educa
ție fizică se vor desfășura în aer liber, în 
toate unitățile școlare.

în timpul sezonului rece, în cazul șco
lilor care nu au sală de educație fizică 
sau spații corespunzător amenajate și nici 
nu pot organiza lecții în alte încăperi 
puse Ia dispoziția școlii de către organele 
administrative sau sportive locale, lecțiile 
se vor desfășura de asemenea în aer li
ber, cu excepția zilelor total nefavorabile.

In unitățile școlare care posedă sală de 
educație fizică, lecțiile se vor desfășura 
in interior șl în aer liber, îmbinînd în 
cursul trimestrului II realizarea cerințe
lor programei de educație fizică, atît în 
ceea ce privește elementele specifice acti
vității în sală, cît și a celor care se pot 
desfășura în aer liber.

II. Prin conținutul lor, orele de activi
tăți sportive trebuie să angreneze un nu
măr mare de elevi șl să contribuie Ia 
crearea obișnuinței de a practica, în mod 
sistematic, exercițiile fizice și diferitele 
ramuri de sport, la educarea trăsăturilor 
pozitive de caracter și de promovare în 
rîndul elevilor a normelor de conduită 
civilizată.

Procesul do instruire din cadrul orelor

— Satisfăcător — dacă, pentru numărul 
și valoarea sportivilor promovați și pen
tru valoarea rezultatelor obținute, apre
cierile sînt satisfăcătoare și dacă la cele
lalte elemente care definesc criteriile sta
bilite, aprecierile sînt foarte bune, bune 
și satisfăcătoare.

— Nesatisfăcător — dacă nu sînt rea
lizate condițiile prevăzute pentru acorda
rea celorlalte calificative.

în cadrul acestui sistem, rolul princi
pal în aprecierea și promovarea cadrului 
didactic revine conducătorului instituției 
de învățămînt, care este obligat să cu
noască toate laturile activității cadrului 
didactic.

în planul de asistențe, conducătorul 
instituției de învățămînt este dator să pre
vadă, cel puțin o dată pe an, verificarea 
prin sondaj a modului în care elevii și 
studenții îndeplinesc probele și normele 
de control stabilite prin programă, la 
fiecare profesor în parte.

Pentru sondaj se vor alege clasele 
(grupele) cu care profesorul lucrează de 
cel puțin un an.

în cazul în care activitatea profesorilor 
de educație fizică este apreciată ca ne- 
corespunzătoare, se va atrage atenția a- 
cestora asupra lipsurilor constatate, acor- 
dîndu-li-se un termen pentru remedierea 
deficiențelor.

Dacă și în continuare rezultatele sînt 
necorespunzătoare se vor aplica sancțiuni 
în conformitate cu prevederile Statutului 
personalului didactic, mergînd pînă la în
depărtarea din învățămînt.

Criteriile stabilite pentru aprecierea ac
tivității profesorilor de educație fizică se 
vor aplica în inspecțiile curente, în con
troalele în brigăzi, precum și în inspec
țiile care se fac pentru acordarea grade
lor didactice. După fiecare inspecție efec
tuată, profesorului i se va acorda un ca* 
lificativ.

de activități sportive se desfășoară sub 
forme de lecții pe clase și grupe.

în ambele forme de desfășurare este 
obligatorie — conform prevederilor pla
nurilor de învățămînt — cuprinderea unui 
minimum de 10—15 elevi din fiecare cla
să și îndeplinirea săptămînală, de către 
fiecare cadru didactic, a numărului de ore 
de activități sportive cu care a fost nor
mat.

III. în internatele școlare, programele 
activităților cultural-educative, alcătuite 
săptămînal, vor cuprinde și acțiuni de 
pregătire fizică, angrenînd toți elevii apțl 
pentru efort. Activitatea va fi coordonată 
de profesorii de educație fizică și supra
vegheată de pedagogi.

— Gimnastica de înviorare. Programul 
se va desfășura zilnic, după deșteptare, 
cu o durată de 10—15’.

înviorarea va cuprinde obligatoriu și 
2’—3’ de alergare ușoară și se va desfă
șura în aer liber, în curțile internatelor.

— Programul de pregătire fizică și 
practicare a sporturilor. Se va organiza și 
desfășura în cadrul fiecărui internat, după 
orele de efectuare a temelor pentru a 
doua zi (stadiu individual, meditații etc) 
alternînd — în cadrul fiecărei săptămîni 
— cu acțiunile cultural-educative.

IV. „Ziua sporturilor” se va organiza 
odată pe an, în prima decadă a lunii iu
nie, înainte de încheierea anului de învă
țămînt, în fiecare unitate școlară. Ac
țiunea va cuprinde defilarea participan- 
ților în ținută sportivă, premierea celor 
mai merituoși reprezentanți ai școlii Ia 
diferite ramuri și desfășurarea unor pro
grame de gimnastică, întreceri la diferite 
probe, întîlniri la jocuri sportive etc.

★
De aplicarea integrală și în bune con

dițiuni a prezentelor instrucțiuni, înce
pînd cu anul școlar 1973/1974, răspund 
inspectoratele școlare, conducerile de 
școh si cadrele didactice de snecialitat.e.



Nr. 7581

AGENDA COMPETIȚIILOR 
DE MASĂSPORTIVE

(Urmare din pag 1)

Pag. a 3-a

Azi, pe stadionul „Republicii", de la ora 13,30

DUBLĂ ÎNTÎLNIRE LA JUNIORI

ea și-a onorat din plin titulatura. 
S-au impus echipajele de băieți și 
fete ale Casei pionierilor din Ga
lați.

SPARTACHIADA FETELOR
Aflată la prima e’diție, Sparta- 

chiada fetelor a reunit la start 
peste 8 000 
prinderile 
Competiția 
Comitetul 
colaborare 
cadrul fazei finale, sare s-a desfă
șurat duminică la Craiova, s-au re
marcat printre altele Elena Triță, 
Viorica Ciomoagă, Ionica Nedelco- 
vici, Etena Bursuc, Nuța Miu, Vic
toria Hanga ș a.
ȘTEFAN GURGUI — coresp, jud.

CROSUL DE TOAMNĂ AL 
ELEVILOR DIN GĂEȘTI

Un număr impresionant de tineri 
au participat duminică la Crosul

de sportive din între- 
și instituțiile doljene. 
a fost organizată de 

județean al U.T.C. în 
cu C.J.E.F.S. Dolj. In

de toamnă al elevilor, organizat de 
Consiliul orășenesc pentru educație 
fizică și sport, în .colaborare cu Co
mitetul U.T.C. Găești. La start s-au 
aliniat peste 800 de elevi din șco
lile generale, profesionale și din 
liceele orașului. întrecerile s-au 
desfășurat pe trasee amenajate în 
apropierea stadionului, iar sosirea 
a avut loc pe pista cochetei baze 
sportive a localității. Iată cîștigă- 
torii Crosului de toamnă al elevi
lor i Niculina Olteanu (Școala ge
nerală nr. 1), Ioana Maria (Șc. gen. 
1), Aurelia Liber (Lie. Găești), 
Aurelia Arsenescu (Lie. Găești), — 
la fete, Marian Preoșetescu (Șc. gen. 
6), Viorei Anghelache (Șc. gen. 
nr. 3), Mihai Purcărea (Lie. Găești) 
și Florian Delcioiu (Grupul școlar 
Chimie) — la băieți. Cu acest pri
lej, se cuvin felicitați și profesorii 
de educație fizică Ioana Barbu, 
Daniel Dumitrescu, Marian Con- 
stantinescu și Ion Ene, pentru buna 
organizare a acestei frumoase com
petiții.

i A.S. A. TG. MURES ARE RESURSE 
'PENTRU A REALIZA 0 ASCENSIUNEI
I
I
I
I
I

• Echipei ii lipsește, încă, constanța In joc și o mai

mare încredere In forțele sale atunci cind evoluează

in deplasare • Pe plan local se face simțită nevoia

unui sprijin mai larg

ROMÂNIA - BULGARIA
ceanu. Din lotul juniorilor noștri 
va absenta unul dintre cei mai 
buni jucători, Bălăci, care n-a fost 
convocat deoarece va juca sîmbă
tă, în Divizia A, la Universitatea 
Craiova.

Meciurile vor fi conduse de două 
brigăzi de arbitri bucureșteni, a- 
vînd la centru pe Francisc Cojosi 
(prima partidă) și Maximilian Po
pescu (cea de a doua).

Ar fi nimerit, credem, ca la acestj 
interesant cuplaj fotbalistic inter
național, să fie prezenți în tribune e- 
levii școlilor sportive cu profil și 
echipele de juniori din București) 
împreună cu antrenorii sau profe
sorii lor.

Cum am mai anunțat, astăzi, pe 
stadionul Republicii se vor dispu
ta două atractive partide între ju
niorii români Și bulgari. Echipele 
alcătuite din jucătorii de perspec
tivă vor juca în „deschidere", de 
Ia ora 13,30 după care vor apărea 
pe teren JUNIORII-MARI, 
VIZAȚI SA FACĂ PARTE 
ECHIPELE REPREZENTATIVE 
ALE CELOR DOUA TARI, CARE 
SE PREGĂTESC PENTRU PRELI
MINARIILE TURNEULUI U.E.F.A.

Prima noastră echipă va alinia, 
probabil, următorul „11“ : Ioniță — 
Corneliu (Cotigă), Filler, (Corneliu), 
Agiu, Elisei — Hurloi, Solomon, 
Augustin — Dragnea, Grosu, Vrîn-

CEI 
DINse scontează că va de un randa

ment sporit).
Pentru ca A.S.A. Tg. Mureș să 

realizeze ascensiunea la care i-ar 
da dreptul valoarea lotului ei, se 
pare că este nevoie și de un mai 
mare sprijin — organizatoric și mo
ral — pe plan local. Echipa repre
zintă, in fapt, municipal Tg. Mu
reș (majoritatea jucătorilor sînt 
chiar localnici), ca și întreg jude
țul și este normal ca iubitorii de 
fotbal din oraș, factorii locali să 
se apropie mai mult de ea nu nu
mai la meciuri, ci și în susținerea 
ei materială sau în rezolvarea anu
mitor probleme de ordin adminis
trativ, îndeosebi a asigurării dotării 
cu mijloace de refacere după efort, 
așa cum au la această oră alte 
cluburi din țară. Nu este, deci, vor
ba de probleme prea grele și de 
aceea sîntem convinși că — în con
dițiile unui plus de interes și de 
efort — ele se pot rezolva. Echipa 
de fotbal mureșeană o merită !

Fără a avea caracterul unei mari 
surprize, victoria obținută de A.S. 
Armata Tg. Mureș în confruntarea 
cu liderul clasamentului constituie, 

i, o performanță mai mult 
decît remarcabilă a fotbaliștilor mi
litari, pe care — timp de zece eta
pe — nici o altă echipă din pri
ma noastră divizie nu izbutise să 
o realizeze. Este drept că nici chiar 
mureșenii — care priveau cu oa
recare teamă acest meci — nu pă
reau, în dimineața zilei de dumi
nică, suficient de convinși că vor 
putea infringe rezistența adversa
rilor, cu atît mai mult cu cît an
tecedentele nu le erau dintre cele 
mai favorabile. Rezervele — măr
turisite sau nu — aveau să fie, 
însă, infirmate pe teren, în timpul 
desfășurării partidei. Succesul a 
fost posibil, și încă la două goluri 
diferență, ceea ce — am putea 
spune — a întrecut toate așteptă
rile localnicilor.

Fără a exclude împrejurările fa- 
vorizante ale acestui succes pe de
plin meritat (replica generală mai 
puțin consistenă decît se sconta a 
craiovenilor, accidentarea fundașu
lui Velea, gafa portarului Manta, 
la cel de-al doilea gol, care a des
cumpănit serios echipa oaspe), tre
buie să subliniem că el s-a datorat 
— în cea mai mare măsură — evo
luției superioare a formației locale, 
comparabilă — după cum ne-au 
mărturisit cîțiva suporteri ai mure
șenilor — cu aceea (considerată 
drept cel mai bun etalon pentru 
campionatul în curs) din meciul cu 
Steaua, disputat în etapa a patra, 
pe același stadion, și încheiat, de 
asemenea, cu victoria gazdelor. 
Acum, deci, în confruntarea cu li
derul, ca și atunci, împotriva echi
pei bucureștene, fotbaliștii de 
A.S. Armata au demonstrat 
pacitate de joc ridicată, au 
dit că dispun de posibilități 
rioare comportării avute în 
mai multe dintre meciurile susținu
te în acest sezon (îndeosebi în de
plasare), precum și poziției pe care 
o dețin în clasament.

După cum ne-a convins și in a- 
ceastă ultimă duminică, echipa din 
Tg. Mureș (în componența căreia 
intră jucători — mai vechi sau mai 
noi — de certă valoare) poate con
stitui un adversar redutabil pentru 
orice divizionară A, și nu numai 
pe propriul ei teren, unde rămine 
neînvinsă în actualul campionat. 
Ceea ce lipsește. îpsă — în princi
pal — acestei formații este constan-

I
LLI 
totuși 
decît

Traian ONICEL

RUGBY Prima etapă a campionatului 
școlar organizat de Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor s-a încheiat 
cu următoarele rezultate : seria I : Șc. 
prof. I.M.M.R. Pașcani 
P.T.T.R. Bacău 4—0, Șc. prof. 
P. Neamț — Lie. ind. c.f. Galați 
Șc. prof, trans. Iași — Șc. prof. 
Galați 11—0. Seria a II-a : 
I.M.M.R. Simeria — Șc. prof, 
șoara 0—3, șc. prof. P.T.T.R.
Șc. prof. c.f. Arad 10—0,
1. M.M.R. Cluj — Șc. prof, i
14—4, Grup. șc. transp. Cluj 
șc. P.T.T.R. Timișoara 56—6. 
IlI-a : Șc. prof. I.M.M.R. Roșoiri — Lie. 
ind. c.f. București 0—0, Șc. prof. c.f. 
Constanța — Șc. prof. c.f. Pitești 22—4, 
Lie. ind. transp. București — Șc. prof, 
mec. navali Giurgiu 3—20. Seria a IV-a : 
Șc. prof. c.f. București — Grup. șc. CFR 
Craiova 0—16, Șc. prof. —
— Șc. prof. c.f. Brașov 
c.f. Sibu — Grup. șc.
3—0.

SCRIMA La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni urmează să se dispute la Brașov 
(sala Tractorul) o întîlnire amicală de 
sabie' și spadă, între selecționatele țării 
noastre- și cele ale R.Ș.S. Bieloruse. în lo
tul oaspeților se află mai mulți trăgă
tori consacrați pe plan internațional 
ca : Bajenov, Troșin, Komar, Mavliha- 
nov, Hmî'z, Rasolko. Formațiile țării 
noastre se bazează pe sportivii clubu
lui Steaua care se pregătesc în vederea 
Turneului de scrimă al armatelor prie
tene ce va avea loc. în a doua jumă
tate a lunii viitoare, la Moscova. ® La 
sfîrșitul acestei săptămîni se vor desfă
șura, la București și la Cluj, fazele de 
zonă ale campionatelor republicane re
zervate juniorilor mari (pînă la 20 de 
ani) ® în urma rezultatelor din etapa 
a IlI-a, clăsdmentele diviziei A. se pre- 
zntă astfel : FLORETA FEMININ : 1.
Steaua 30 p; 2. Progresul 20 p; 3. IEFS 
18 p; 4. Viitorul 12 p; 5. --------- - -
Mureș 6 p; ~ ~ ‘
FLORETA MASCULIN :
2. IEFS 20 p; 
4. Progresul 12 p; 5.
6. Poli Iași 6 p. SABIE : 1. Steaua 28 p ; 2 --------- . -
14 p;
6. “ 
Steaua 30 
24 p; 3., I 
Cluj 12 p (130 a.c.): 5. Electroputere 
12 p (125 a.c.) 6. CI. sportiv școlar 4 p 
(retras din competiție).

HOCHEI. în vederea apropiatelor par
tide din cadrul primei etape a Divizei 
A, toți arbitrii dn București sînt con- 
vocați la o ședință de analiză ’ ce" va 
avea loc vineri, la ora 18, la patinoarul 
artificial „23 August". Prezența este 
obligatorie. „ j ..,

seria I :
Grup. șc. 

auto 
3—12, 
auto 
prof.

c.f. Timi- 
Oradea — 
Șc. prof, 

c.f. Oradea 
j — Grup.

Seria a

Șc.

auto Ploiești 
36—4, Șc. prof, 
auto București

Medicina Tg. 
6. C.S. Satu Mare 4 p.

1. Steaua 30 p;
3. C.S. Satu Mare 14 p; 

Poli Timișoara 10 p; 
r"r’h : 1. Steaua 26 p;

Poli lași 26 p; 3. Tractorul Brașov 
4. IEFS 12 p; 5. CSM Cluj 10 p;

C.S. Satu Mare 0 p. SPADĂ: 1. 
1 p; 2. Medicina Tg. Mureș 
C.S. Satu Mare 14 p; 4. CSM

BOX între 6 și 10 noiembrie, sala 
Sporturilor din Galați va fi gazda com
petiției pugilistice „Criteriul Tineretu
lui", la care vor lua parte cei mai va
loroși reprezentanți ai noului val“. La 
propunerea mai multor antrenori, s-a 
hotărît ca la această ediție a competi
ției, organizată de ziarul „Munca44 în 
colaborare cu F.R. Box, să participe 
cîte opt concurenți la fiecare categorie. 
In zilele de marți, miercuri și joi se vor 
desfășura cîte două reuniuni (la orele 
15 și 18), iar sîmbătă 10 noiembrie, va 
avea loc finala. întrecerile de la Galați 
au și un caracter de selecție în vederea 
campionatelor europene de tineret ce vor 
avea loc anul viitor. Acesta este un 
motiv în plus pentru care anticipăm 
dispute dîrze, pasionante, în care tine
rii pugliștil vor încerca să se impună 
în fața selecționerilor. • Meciul din 
cadrul primei etape a Cupei F.R. Box, 
dintre formațiile Metalul-}-Rapid Bucu
rești și C.S.M.-j-Voința Cluj, ce trebuia 
să se dispute sîmbătă, va avea loc astă- 
seară, în sala Giulești, de la ora 19,30.

AUTOMOBILISM La actuala ediție a 
tradiționalului raliu „Cupa Dukla44, or
ganizat de Auto moto Club V.S.S. Ko
sice (Cehoslovacia), în afara reprezen
tanților țării gazdă, au luat parte spor
tivi din Polonia, Ungaria și România, 
în clasamentul întocmit exclusiv pentru 
concurenții străini, primul loc l-a ocu
pat echipajul Baloș-Szeremi (din Satu 
Mare) și reprezentativa A.C.R. Satu 
Mare la echipe (Boloș-Szeremi, Coltou- 
Szauftmann și Koves-Pop). Concurenții 
români au pilotat mașini Dacia 1100. ® 
După cum ne relatează corespondentul 
nostru Dragoș Reus în zilele de 27 și 28 
octombrie a avut loc la Satu Mare un 
concurs dotat cu „Cupa Eliberării" la 
care au participat, pe lîngă alergători 
din Maramureș, Timișoara, Municipiul 
București, și oaspeți din orașele Debre- 
czen (Ungaria) și Kosice, Kesmarok 
(Cehoslovacia). Competiția s-a desfășu
rat în două etape. In prima zi a avut 
loc un concurs de regularitate pe ruta 
Satu Mare—Baia Mare—Sighet—Livada— 
Satu Mare iar în ziua a doua, pe lîngă 
proba de regularitate, desfășurată de 
data aceasta pe traseul Satu Mare—Că
rei—Secuieni—Marghita—Cărei, concuren
ții au participat și la o probă specială, 
de îndeminare în orașul Cărei. Iată a- 
cum și cîștigătorii competiției : 850 cmc: 
C. Piovarnik. ” ~
cia) ; pînă la 1150 cmc : 
M. Hadjocek 
1300 cmc : L.
(Cehoslovacia); peste 1500 cmc: i. Taar 
—V. Kubata (Cehoslovacia) © Ediția a 
IlI-a a circuitului automobilistic al ora
șului Brăila se va desfășura duminică 
il noiembrie. La întreceri au fost invi
tate 50 de echipaje din întreaga țară.

E._ Piovarnik (Cehoslova-
L. Hajdocek- 

(Cehoslovacia); pînă la 
Bardelcik-M. Cisarova
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LA TUȘNAD Șl MIERCUREA CIUC SE AMENAJEAZA
PISTE DE DIMENSIUNI OLIMPICE

Se Știe că de mai mulți ani re
cordurile republicane se stabilesc 
pe piste din străinătate, care, avînd 
dimensiuni olimpice și o gheață 
de bună calitate, oferă alergători
lor noștri posibilitatea de a-și va
lorifica potențialul fizic Și tehnic. 
Cei mâi temeinic pregătiți dintre 
patinatorii români au obținut și în 
țară cifre superioare unor recor
duri republicane, dar ele nu au 
putut fi omologate, deoarece „ine
lele" de gheață pe care au fost 
realizate nu au dimensiuni regula
mentare.

După toate probabilitățile neca
zurile viteziștilor și ale antrenori
lor lor vor dispare în apropiatul 
sezon, pentru că se lucrează de zor 
la amenajarea a două piste de 
400 m, una în Tușnad-Băi și alta 
la Miercurea Ciuc.

Recent am vizitat cele două loca
lități. La Tușnad s-au terminat să
păturile pentru mărirea ariei lacu
lui, iar în prezent se lucrează la 
zidul protector din dreptul turnan
telor. Conducerea stațiunii ne-a 
asigurat că noua pistă de dimen
siuni olimpice va fi gata la timp 
și a promis că va realiza o insta
lație pentru reuniuni nocturne.

In ceea ce privește pista de la 
Miercurea Ciuc, aceasta a fost tra
sată și drenată, ea aflîndu-se în 
spatele patinoarului artificial. Ast
fel, vitezlștii vor putea beneficia de

vestiare încălzite, de dușuri și cele
lalte dependințe ale grupului so
cial din „Palatul de gheață". Tov. 
Carol Kraus, președintele S. C. 
Miercurea Ciuc, ne-a informat că 
s-a procurat un mijloc de locomo
ție mecanic pentru pregătirea ghe- 
ții. A fost definitivat devizul insta
lației electrice cu 12 stîlpi, fiecare 
cu cîte două corpuri de iluminat, 
pentru concursuri nocturne, lucra
re pe care urmează să o înceapă, 
în curînd, I.R.E. Mureș. Lîngă pis
tă există un izvor de unde va fi 
alimentat patinoarul imediat cum

va veni înghețul. Se va construi o 
tribună din lemn și o cabină pen
tru oficiali. în cursul anului 1974, 
S. C. Miercurea Ciuc intenționează 
să betoneze pista și în viitor să ob
țină de la mica uzină frigorifică 
gheața artificială necesară noului 
patinoar în aer liber. Autorii aces 
tor 
fie 
lor 
un 
de

frumoase proiecte merită să 
sprijiniți, deoarece preocupările 
sînt de natură să împlinească 
vechi deziderat al patinatorilor 
viteză din țara noastră.

Troian IOANIȚESCU

Azi, începe la Hunedoara

RETURUL CAMPIONATELOR REPUBLICANE 
DE TENIS DE MASĂ ALE ECHIPELOR DE JUNIORI

Jucătorii noștri de tenis de masă 
se află în plină perioadă de pre
gătiri și competiții. Campionatele 
republicane ale echipelor de se
niori și senioare au ajuns spre 
partea finală, urmînd a se mai 
disputa încă patru etape ale retu
rului pentru ca să cunoaștem pe 
deținătoarele titlurilor naționale. 
Pentru moment însă, întrecerile 
s-au întrerupt timp de o săptămî-

ORIENTARE TURISTICĂ

„TROFEUL ILFOV'-DIN NOU 
0 FRUMOASĂ

nă. Dar, în acest interval, mai bine 
zis, de azi și pînă duminică inclu
siv, în calendarul autohton este 
înscris un alt concurs. Este vorba 
de returul campionatelor țării des
chis echipelor de juniori, fete și 
băieți. într-adevăr, sala sporturilor 
din Hunedoara va găzdui în ulti
mele patru zile ale acestei săptă- 
mîni opt formații feminine și zece 
masculine, competitoare în cea de 
a doua jumătate a campionatelor 
rezervate 
va intra
Răspunsul 
seara.

numai juniorilor. Cine 
în posesia titlurilor ? 
îl vom afla duminică

EXPERIENȚA ÎNTREPRINDEREA

ța nivelului de joe (care prezintă 
oscilații supărătoare de la un meci 
la altul, sau, uneori, chiar pe par
cursul aceleiași partide), precum și 
o încredere mai mare în propriile 
ei forțe, o ambiție și o tenacitate 
sporite cu deosebire atunci cînd e- 
voluează în deplasare (pînă acum, 
în acest tur de campionat, pe alte 
terenuri nu a scos decît un singur 
punct, la Brașov). De altfel, antre
norul mureșenilor ne spunea că una 
din principalele sale preocupări este 
aceea de a schimba mentalitatea 
jucătorilor săi față de meciurile

ARBITRII JOCURILOR ETAPEI
A XII-cl A

RAPID — U.T.A.: Otto Anderco 
(Satu Mare), ajutat la linie de A. 
Ghigea (Bacău) și C. Prusac (Bo
toșani).

POLITEHNICA TIMIȘOARA —* 
STEAGUL ROȘU: Mircea Bică, a-

Constantin FIRANESCU

Mureșan înscrie din penalty și stabilește astfel scorul final al partidei A.S. Armata Tg. Mureș — Universi
tatea Craiova la 3—1. Foto : Ion MIHĂICA

DIVIZIEI A
jutat la linie de V. Toma și dj 
Manușaride (toți din București).

SPORTUL STUDENȚESC — 
F.C. CONSTANȚA: 
(Tg. Mureș), ajutat la 
Marin (Sighișoara) și 
(Tîrnăveni).

A.S. ARMATA TG. 
PETROLUL: Nicolae Rainea (Bîr- 
lad), ajutat Ia linie de Gh. Micloș 
și M. Buzea (ambii din București).

UNIVERSITATEA CLUJ — 
STEAUA. Gabriel Blau (Timișoa
ra), ajutat la linie de V. Iaco.b 
(Oradea) și V. Vîlcu (Timișoara).

JIUL — S.C. BACĂU: A. Pîrvu, 
ajutat la linie de V. Murgășan și 
V. Roșu (toți din București).

C.S.M.
Nicolae Cursaru (Ploiești) ajutat la 
linie 'de T. Podaru (Brăila) și N. 
Moroianu (Ploiești).

F.C. ARGEȘ — POLITEHNICA 
IAȘI: Victor Pădureanu, ajutat 
la linie de S. Stăncescu și A. 
Munich (toți 'din București).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
C.F.R. CLUJ: Chevorc Ghenii- 
gean, ajutat la linie de I. Puia și 
A Paraschiv (toți din București).

REȘIȚA

loan 
linie 

N.

Rus 
de 3. 
Barna

MUREȘ

DINAMO:

Un nou club de fotbal

GLORIA BUZĂU
Sporește numărul cluburilor de 

fotbal. De asta dată, cu o formație 
divizionară B, Gloria Buzău, actu
alul lider al seriei I.

Ședința de constituire a clubului 
buzoian va avea loc astăzi.

din deplasare, în privința cărora 
ei manifestă încă o nejustificată 
reținere, acționînd sub randamen
tul obișnuit. în sprijinul acestei in
tenții a antrenorului mureșan va 
veni, fără îndoială, în viitorul apro
piat, .și reintrarea talentatului Un- 
chiaș, care și-a reluat antrenamen
tele după operația de menise sufe
rită și care va întări compartimen
tul defensiv, deficitar pînă acum 
(A.S.A. Tg. Mureș, ca și 
Cluj, are cele mai multe 
primite în acest tur de campionat). 
Multe speranțe sînt legate și de 
prezența mereu mai activă a lui 
Caniaro în atac, precum și de Uti
lizarea controversatului Hajnal pe 
posțul de extremă stingă (în care

MECIURI AMICALE

ÎNTÎLNIRE CU „SPORTUL STUDENȚESC"

0 INIȚIATIVĂ PROMIȚĂTOARE.
C.F.R. 
goluri

POLITEHNICA TIMIȘOARA -
HANSA ROSTOCK [R.D.G.]

2-2 [2-0]
T1MIȘOAKA, 31 (prin telefon). 

Joc frumos, încheiat cu un echi
tabil rezultat de egalitate. Au mar
cat: Seehans (min. 16 
și Pîrvu (min. 
reni, respectiv, 
85). A arbitrat 
mișoara.

Ion

autogol)
32), pentru timișo- 
Rohn (min. 60 și 

bine G. Blau — Ti-

STAN — coresp.

OIIMPIĂ ORADFĂ - M.T.E. DEBREțIN 
(B.P.II.) 1-0 (0-0)

ORADEA, 31 (prin telefon). 
Joc frumos, cu faze spectaculoase, 
încheiat cu victoria meritată a 
orădenilor. Unicul gol al partidei 
a fost înscris de Steiner (min. 73). 

I. GHIȘA, coresp. județean

♦

RAPID

Pădurea Manasia de lîngă Urziceni 
a găzduit, duminică, cea de a doua 
ediție a „Trofeului Ilfov" la orienta
re turistică. Concursul a fost de tip 
„skore", care pune la încercare nu 
numai capacitatea _ de orientare, și 
alergare rapidă ci și gîndirea tactică, 
în alegerea celui mai favorabil tra
seu pentru „luarea"- posturilor cu 
punctaj mare, astfel ca în final con
curentul să realizeze o zestre cît 
mai substanțială de puncte, încadrtn- 
du-se într-un barem de timp dife
rențiat pe categorii de concurenți.

Terenul șes și pădurea nu prea 
deasă păreau că nu pun probleme 
deosebite competitorilor. Dar iată că 
desfășurarea concursului a dovedit 
contrariul ; prezența unui braț al 
Ial.imiței, cu meandre curioase, a 
încurcat socotelile chiar ale celor mai 
experimentați care, mergînd după 
viză, au fost nevoiți să intre uneori 
în apă pînă la brîu, pentru a se în
cadra în timpul stabilit., știut fiind 
că orice minut, de întîrziere echivala 
cu neluarea unui post de un punct.

deExcelenta organizare a Comisiei 
orientare turistică a județului Ilfov 
a creat condiții pentru participare a 
numeroși concurenți. Dar, dacă Ia 
copii și juniori s-au înregistrat par
ticipări record — cuvenindu-se pen
tru aceasta felicitări Casei pionierilor 
din Urziceni (prof. M. Dabu) și Școlii 
generale din Manasia (prof. Radu 
Gabor), la seniori A și B, pe listele 
de concurenți au figurat doar vreo 
25 de nume (5 ieșeni, 5 de la „Textila 
Dunăreană" din Giurgiu, cîțiva bucu- 
resteni și un sibian) iar la senioare 
doar... 3 1 Ce a determinat absența 
reprezentanților orașelor Cluj, Bra
șov, Baia Mare ? Lipsa de fonduri 
sau... lipsa de interes ? Oricum, cea 
de a doua experiență a județului 
Ilfov în organizarea unui concurs de 
tip „skore" s-a dovedit deosebit de 
interesantă.

In urma omolgârii rezultatelor, 
„Trofeul Ilfov", ediția 1973, a revenit 
sportivilor de la t.T.B. București.

DE TURISM,
HOTELURI

Șl RESTAURANTE
BUCUREȘTI

vă invită să participați la ex
pozițiile de artă culinară cu 
vinzare, organizate in saloanele 
restaurantelor : NORD în 3. XI. 
1973, sub denumirea „TINERI 
BUCĂTARI SI COFETARI", iar 
in 17.XI.1973 la ATHENEE PA
LACE, unde va aveo loc ex
poziția generală de artă cu
linară cu vinzare, a tuturor u- 
nitâților l.T.H.R.B.

Sever NORAN

FOTBAL CLUB-SPORTUL STU
DENȚESC a împlinit un an de la 
înființare și zilele trecute conduce
rea sa a ținut să se întâlnească 
cu ziariștii de sport din București. 
A fost, așadar, o conferință de 
presă, devenită, pentru cîteva ore, 
o ședință de lucru în care gazeta
rii au fost informați despre preo
cupările clubului studențesc.

Președintele lui F.C. Sportul stu
dențesc, tov. Nicolae Irimie, a fă
cut o scurtă informare privind ac
tivitatea unității pe care o con
duce, s-a oprit la toate eșaloa
nele ei, la copii, juniori, tineret 
și seniori, iar cu ajutorul între
bărilor și discuțiilor s-â intrat în 
amănunte de instruire, bază mate
rială etc.

F.C. Sportul studențesc se află 
la începuturile unei activități, cum 
spunea președintele, „ce se vrea de 
mare utilitate pentru fotbalul 
românesc" și unele rezultate n-au 
întîrziat. Deocamdată, pe bazele 
sportive de la „Regie" și „Lacul 
Tei“ lucrează peste 200 de jucă
tori, începind cu centrul de copii 
și juniori, al cărui coordonator 
este cunoscutul antrenor, modela
torul atîtor talente, Traian Io
nescu, ajutat de foștii fotbaliști 
O. Popescu, D. Popescu, Anton 
și Ciornoavă. De aici, ștafeta e 
preluată de juniori și transmisă, 
pentru obținerea rezultatelor aș
teptate, celor mai mari, unde 30 
de jucători formează loturile e- 
chipelor de tineret și Divizia A.

Sportul studențesc și-a propus,

mai întîi prestarea unui joc Valo
ros și promovarea unor elemente 
capabile să candideze la un loc 
în echipa națională. începutul l-a 
făcut Mircea Sandu, investindu-se 
speranțe și în alții.

Am reținut din cuvîntul preșe
dintelui Nicolae Irimie, ca și din 
discuțiile cu alți tehnicieni ai clu
bului, preocuparea pentru forma
rea viitorilor jucători, a cadrelor 
proprii, activitate pe care clubul 
și-a propus s-o realizeze cu spri
jinul a două unități vizate 
devină adevărate pepiniere ale 
cestui sport. E vorba de Liceul 
fotbal din Capitală și de secția 
fotbal a Școlii sportive nr. 2,
care clubul studențesc le patro
nează. Colaborarea există de un 
an de zile. Sportul studențesc in
tenționează ca aceste două unități 
să joace cu adevărat rolul de 
principale furnizoare de talente. 
Promovarea lui Grosu, Șerbănică 
și Stroe, constituie un prim pas. 
Colaborarea aceasta, permanentă, 
a cadrelor didactice de ia liceu și 
școala sportivă cu tehnicienii clu
bului este de un folos reciproc. Se

să 
a- 
de 
de 
pe

urmărește, îndeaproape, procesul 
de pregătire al cOpiiloi' și junio
rilor, al tinerilor jucători cu pers
pectivă, care să fie îndrumați spre 
Sportul studențesc și promovați, 
apoi, la nivelul performanței.

Clubul are un cabinet metodic, 
în cadrul căruia se dezbat pro
bleme de tehnică, de metodică, 
ale instruirii, ale formării viitoru
lui fotbalist. Vin aici și tinerii 
profesori de la Liceul de fotbal 
și Școala sportivă. Alături de co
legii cu experiență, își însușesc 
lucruri noi, își expun punctul de 
vedere, bazat pe munca pe care o 
desfășoară cu copiii. Toți sînt ani
mați de dorința de a fi cît mai 
utili fotbalului. Este de fapt și mo
tivul pentru care am scris aceste 
rînduri. Inițiativa Sportului stu
dențesc merită a fi subiect de re
flecție (și de urmare, bineînțeles) 
și pentru alte divizionare A. Fot
balul nostru așteaptă jucătorii de 
mîine, bine pregătiți. Pentru a- 
ceasta se impune o preocupare din 
partea tuturor.

Constantin ALEXE

MAI SIMPLU ÎN ATAC!

METALUL BUCUREȘTI 4-3 (2-2)
într-un meci de verificare, îna

intea partidei de sîmbătă, cu 
U.T.A., din cadrul etapei a Xll-a 
a Diviziei A, feroviarii bucureșteni 
au întîlnit ieri, pe stadionul Giu- 
lești, formația Metalul București, 
în prima repriză, cu formația de 
bază, Metalul a practicat un joc 
frumos, reușind să conducă cu 
1—0 și 2—1. După pauză, rapi- 
diștii combină mai mult, Neagu 
înscriind două goluri din pasele 
excelente date de Dumitriu II.

Au marcat: Neagu (min. 39, 60

și 65), Bartales (min. 40) — Rapid, 
respectiv, Angelescu (min. 15 auto
gol), Omer (min. 37) și Pistol 
(min. 85 ; Ia acest gol Răducanu 
era Ia circa 30 m, ieșit din poar
tă!),

Rapid a aliniat următoarea for
mație: Răducanu — Pop (Grigo- 
raș), Angelescu, FI. Marin, Nițâ 
(Codrea) — Rîșniță (Savu), Periat 
— Năsturescu (Petreanu), Dumi
triu II, Neagu, Bartales.

A arbitrat, foarte bine, Fr. Co
loși. (Pavel PEANA)

LOTO-PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 31 OCTOMBRIE

1973

de premii : 1 625 226 
lei report.
32 24 17 22 8 27

lei,Fond general 
din care 626 953

Extragerea I : _ _
Extragerea a Ii-a : 20 36 40 25 2
Plata premiilor se va face in Capitală 

începind din 1 noiembrie pînă la 24 
decembrie, iar în țară aproximativ din 
5 noiembrie pînă la 24 decembrie 
inclusiv

PREMIILE TRAGERII LOTO DIN
OCTOMBRIE 1973
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_ _ _ •
foarte puțin. Surdan era Ia baza 
tuturor „un-doi “-urilor, extrem
de periculoase, din careul advers, 
dar Floareș a trebuit să fie și el 
înlocuit cu Șchiopu, cînd mai ră
măseseră numai 12 minute de joc. 
Atacînd în cinci, Politehnica a pre
zentat următoarea linie de atac s 
Pîrvu, Mehedințu, Dașcu, Sur
dan, Șchiopu ! Deci, doi fundași, doi 
mijlocași și un singur atacant... 
Și cum Mehedințu ratase destul 
(vreo trei ocazii destul de mari I), 
antrenorul Ionescu l-a trimis •— 
drept pedeapsă ? — înapoi, în linia 
defensivă, locul lui fiind luat în 
ultimele minute ale meciului de 
fundașul central Păitinișan...

Poate că numai lipsa de șansă a 
privat-o pe „Poli" de un rezultat, 
meritat, de egalitate. Lucru cert 
este, însă, faptul că forța sa de 
atac, în finalul meciului, a fost 
— vizibil pentru toată lumea — 
sporită prin prezența jucătorilor 
„de șoc“ amintiți mai sus, fotba
liști care nu posedă calități tehnice 
de tipul celor mai abili atacanți 
ai noștri, dar care știu să se bată 
pentru fiecare minge. Ne amintim 
că și la Jiul Petroșani fundașul 
central Stocker joacă în unele me
ciuri (sau numai perioade din me
ciuri) în prima linie unde a și 
marcat o serie de goluri foarte pre
țioase pentru echipa sa.

Poate că ar fi timpul să recon
siderăm tipul de atacanți, acordînd 
credit celor cu mare dinamism tn 
joc și cu o dăruire totală în faze
le de finalizare, care exclud fenta 
inutiiâ și driblingul artistic, dar 
ineficient, care se bat și nu au 
decît un singur țel: să marcheze 
cît mai repede, să înscrie cît mai 
multe goluri, să nu lase adversarul 
să respire.

Poate că 
are nevoie 
men tul 
creștem 
jăm •

Se vorbește mult în ultima vre
me despre lipsa de eficiență a lini
ilor de atac ale echipelor noastre, 
aflate în culpă, mai ales, cînd în- 
tîlnesc formațiile de renume ale 
continentului. S-a vorbit și se va 
mai vorbi, desigur, pentru că boa
la este 
știu să 
apărări 
asupra 
marcaj 
ne întrebăm cum rezolvă sau în
cearcă să rezolve antrenorii divi
zionari această problemă. Un prim 
răspuns l-am intuit duminică, pe 
stadionul clubului C.F.R. din Cluj, 
unde formația studenților din Ti
mișoara a alergat aproape o repri
ză după golul egalării, dominînd 
vizibil jocul. Poate este un răs
puns și o soluție de excepție, dar 
ea merită considerație.

Politehnica a început meciul cu 
linia ofensivă Floareș, Lața, Dașcu, 
Bungău, între care însă numai Floa
reș și Dașcu rămîneau permanent 
în prima linie, ceilalți doi avînd 
și unele sarcini de construcție a 
atacurilor. într-o oră de joc n-a 
ieșit mai nimic. Floareș juca foarte 
slab, Bungău a fost înlocuit cu 
Pîrvu, Lața nu excela nici el iar 
Dașcu era foarte bine păzit. Gaz
dele marcaseră golul care avea să 
fie unicul din acest meci, așa că 
antrenorul Ion Ionescu s-a hotârît 
să forțeze, mizînd mai mult pe atac. 
Atunci, la „Poli“ au trecut în față 
Mehedințu, al cărui loc în linia de 
mijloc a fost luat de Lața, și Sur
dan, iar pe aripa dreaptă juca 
acum Pîrvu. C.F.R. s-a văzut nevo
ită să se apere cu „libero", dar 
ocaziile oaspeților au început să se 
înmulțească. Surdan și Mehedințu 
jucau parcă mai bine — în noile 
roluri, iar Pîrvu centra excelent și 
alerga foarte mult Fostul fundaș 
central Mehedințu, devenit mijlocaș 
(acum.. atacant) și căpitan de echi
pă, a avut cîteva ocazii de aur, pe 
care le-a irosit, însă, rațînd de

cronică; înaintașii noștri nu 
se descurce în fața unor 
aglomerate, maj ales dacă 

lor se mai efectuează și un 
strict. Este firesc, deci, să

înapoi, în linia

3 011 Iei Î cat. E : 78,60 a 634 lei; cat. F: 
214,85 a 232 lei ; cat. X : 2157,03 a 100 
lei.

Premiul de 100 000 lei jucat IO*/» de la 
cat. 1 a fost obținut de Bălănescu Iorgu 
din Vaslui, iar premiul de 83 044 lei ju
cat 25*/# de la categoria A a fost obți
nut de Rosman Leon din Brăila.

4 NOIEMBRIE 1973 : TRAGERE EXCEP
ȚIONALA PRONOEXPRES

UN NOU PRILEJ DE MARI CIȘTIGURI

Duminică 4 noiembrie, va avea loc la 
București tragerea excepțională Pro- 
noexpres, tragere care a trezit un viu 
interes datorită cîștigurilor pe care le 
oferă participanților.

Se acordă autoturisme DACIA 1300 și 
SKODA S 100, excursii în U.R.S.S. pe 
ruta Moscova — Leningrad și la Paris. 
Se mai pot obține cîștiguri în bani de 
valoare fixă și variabilă. Nu uitați! Sîm
bătă 3 noiembrie, este ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor !

Rubrică redactată de
LOTO — PRONOSPORT

10%Cat. 1 : 1 variantă
2,25 variante a

5 : 105,8(1 a 610

Extragerea I :
a 100 000 lei: ___ ... .
28 700 lei; cat. 3 : 12,05 a 5 359 lei; cat. 
4: 25,40 a 2 542 lei ; cat.
lei: cat. 6 ; 218.95 a 295 lei.

Report categoria 1 : 18 889 lei.
Extragerea a Il-a : Cat. A:1 variantă 

25% a 83 044 lei ; cat. B ; 3 variante 25% 
a 7 118 lei șl 10 variante 10% a 2 847 iei ; 
cat. C : 15,15 a 3 289 lei ; cat. D; 16,55 a

cat. 2 :

de 
ți

de astfel de atacanți 
fotbalul nostru în mo- 
față. Să-j găsim, să-i 
mai ales să-i încura-

Dumitru GRAUR



P. NEDELCEA SI V. PRODAN
J

ÎNVINGĂTORI LA TURNEUL
VICTORII ROMÂNEȘTI 

LA TENIS

JUBILEUL ALPINISMULUI SOVIETIC
De la primele ascensiuni pe vîrful Kazbek (1923) la Alpiniadele de masă

DE BOX DE
Recent a avut loc la Ankara un 

turneu internațional de box, la 
care au participat pugiliști din 
Bulgaria, Țara Galilor, România, 
Turcia și U.R.S.S. Turneul, organi
zat cu prilejul celei de a 50-a a- 
niversâri a Republicii Turcia, a 
fost onorat de prezența multor 
pugiliști cunoscuți. Cu atît mai 
remarcabile sînt rezultatele obți
nute de echipa română, formată 
doar din cinci sportivi: Pavel Ne- 
delcea, locul I la categoria pană, 
învingător în finală în fața tur
cului Vural; Valeriu Prodan, lo
cul I la categoria semimijlocie, 
victorios în finala cu bulgarul 
Zlato Natev; Alexandru Turei, lo
cul II la „semimuscă“ ( a pier
dut finala cu turcul Dogru); Ion 
Sănătescu, locul II Ia categoria 
grea (învins în finală de sovieticul 
Bingilis, după ce acesta din urmă 
fusese expediat la podea în prima

PE AGENDA CONGRESULUI 
ASOCIAȚIEI EUROPENE 

DE ATLETISM
La sfîrșitul acestei săptămîni se 

vor desfășura la Varșovia lucrările 
Congresului Asociației europene de 
atletism. Pe agenda de lucru a 
congresului figurează stabilirea ca
lendarului pe anul 1974, definitiva
rea programului campionatelor eu
ropene de la Roma (1—8 septem
brie), desemnarea orașului ce va 
găzdui europenele pe teren acope
rit din 1976, omologarea unor re
corduri, studierea unor propuneri 
privind modificarea regulamentu
lui Cupei Europei.

ATLETISMUL NOSTRU
(Urmare din pag. 1)

• existenta unei publicații de spe
cialitate pe care s-o primească toți 
antrenorii, publicarea unor indexuri 
bibliografice a unor materiale docu
mentare și difuzarea lor în întreaga 
țară".

Prof. ION SOTER : „Antrenorii 
noștri nu dispun de informații sufi
ciente. Aceste informații nu sînt a- 
daptate, după o prelucrare prealabi
lă. la condițiile specifice atletismului 
nostru. Ar trebui trimiși antrenori, în 
diverse țări, pe perioade mai lungi 
de 1—2 săptămîni, buni cunoscători 
ai limbilor străine. Avem neapărată 
nevoie de o publicație, fie chiar lu
nară, care cred că ar rezolva, în 
mare, chstiunea informației, a statis
ticii atletice, ea însăși o informație".

Prof. ION BENGA t „Multe rezul
tate nu s-au datorat întîmplării. In 
majoritatea cazurilor a fost îmbina
tă experiența cu intuiția, cu celelalte 
acțiuni eficiente. în general, tehnicie
nii noștri de frunte (N.N. Din pă
cate numai ei și nu toți dintre ei) 
dețin o serie de informații care îi a- 
jută în luarea unor decizii optime. 
Ei vor putea face și mai mult, dacă 
vor fi sprijiniți pentru ceea ce tre
buie dat sportului de performanță. 
Părerile lor să găsească mai multă 
audiență la federația de atletism ! 
Dacă valorile morale și cele materia
le vor fi mai bine centralizate și nu 
împrăștiate ca pînă acum, cu siguran
ță lucrurile vor fi mai bune, și — 
evident rezultatele".

Prof. GHEORGHE ZÎMBREȘTEA- 
NU : „Există serioase greutăți în • 
a) informare (asupra lucrului efec
tuat de atlet ; în privința unei evi
dențe obiective, a părerilor biologu
lui, fiziologului, medicului, meto
distului) ; asupra experienței specia
liștilor din alte țări ; b) acțiunea efi
cientă (lipsurile din baza materială 
de pregătire impun adaptarea și im
provizarea mijloacelor de antrena
ment). Acestea sînt faptele, dar ce 
trebuie făcut ? In primul rînd, antre
norul să-și găsească mai mult timp 
pentru informarea sa obiectivă prin 
colaborarea cu alți specialiști (me
dici, cercetători, metodiști... atleți) ; o 
informare de sinteză a preocupărilor 
de actualitate pe probă și în cadrul

CAMPIONATELE DIVIZIEI A DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

cît 62 de minute pentru a obține 
victoria în fața unei echipe care 
nu a opus o prea mare rezistență. 
Au condus: V. Voicu și Gh. Io- 
nescu, din București. (I. IANCU — 
coresp. județean).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
I.E.F.S. (3—2). După două ore și 
45 de minute victoria a revenit e- 
chipei gazdă, care a jucat mai si
gur și mai calm în momentele de
cisive. De menționat că arbitrii au 
sancționat cu cartonașe galbene pe 
Stancu și l-au eliminat pe Malu- 
saris, pentru comportare nespor
tivă. Au condus : V. Szackacs și 
FI. Borz, din Baia Mare. (P. AR
CAN — coresp. județean).

FEMININ

PENICILINA IAȘI — UNIVER
SITATEA CRAIOVA (3—1). în pri
mul set gazdele au fost surprinse 
de replica viguroasă a universita
relor pentru ca apoi organizîndu- 
și jocul mult mai bine să cîștige 
fără drept de apel. S-au remarcat 
Aurelia Ichim, Ana Chirițescu de 
la gazde respectiv Simona Enescu. 
Au arbitrat V. Pavel și Gh. Ne- 
delcu din București. (D. DIACO- 
NESCU — coresp jud.).

I.T.B. — FARUL (0—3). Lipsite 
de coeziune între compartimente, 
în linia a Il-a neglijîndu-se acope
rirea terenului bucureștencele au 
pierdut categoric această întîlnire. 
Doar începuturile de set au fost 
ceva mai disputate pentru ca apoi 
gazdele să cedeze complet iniția-

LA ANKARA
repriză). Cel de al cincilea 
boxer român prezent la compe
tiție, Marin Peia (semiușoară) a 
pierdut în preliminarii. Echipa a 
fost condusă de antrenorul Lu
cian Popescu.

Distincția de cel mai tehnic pu
gilist al turneului a fost acordată, 
de data aceasta, la doi sportivi: 
Pavel Nedelcea (România) și Vla
dimir Solomin (U.R.S.S.).

ÎNSEMNĂRI DIN PRAGA

SĂPTĂMÎNĂ MARELUI PREMIU
Reporterul, aflat la Praga în zi

lele cînd, în impunătorul palat al 
hocheiului — amplasat în „Parcul 
de cultură și distracții Julius Fu- 
cik” — se disputa un turneu de 
tenis contînd pentru Marele pre
miu — F.I.L.T. nu putea lăsa pe 
plan secundar un asemenea eve
niment. Prezența pe tabloul de 
concurs a lui Jan Kodes, câștigă
torul din acest an al Wimbledonu- 
lui, precum și a altor nume de 
rezonanță ale sportului alb: iu
goslavul Pilici, englezii Stilwell, 
Taylor și Battrick, neozeelandezul 
Parun — pe care l-am văzut evo- 
luînd chiar în vara acestui an la 
București —, pakistanezul Rahim 
și, în sfîrșit, a foarte talentaților 
tenismani cehoslovaci, unii din ge
nerația lui Kodes, alții mai tineri: 
Zednik, Kukal, Pala, Pisecky, Hre- 
bec, a fost de natură să atragă, zi 
de zi, timp de o săptămînă, cîte 
3 000 de spectatori în tribunele 
palatului transformat în sală de 
tenis.

Kodes, favoritul nr. 1 al turneu-

probei pe elementele esențiale : aju
tor concret din partea conducerilor, 
în special a marilor cluburi, pentru 
procurarea unor aparate necesare e- 
fectuării unor exerciții speciale etc.".

Prof. EVELINE GHIMPU ; „O pu
blicație de atletism, la zi cu tot ce 
e nou în activitatea atletică, în spe
cial pe plan metodic și tehnic, din 
principalele țări ale lumii cu ponde
re însemnată în acest sport. Cursuri 
de reciclare pentru antrenori și pro
fesori, ca și cursuri speciale de in
formare organizate de catedra de a- 
tletism a I.E.F.S.".

Prof. NICOLAE MARÂȘESCU i 
„Informarea antrenorilor noștri, a 
tuturor antrenorilor și profesorilor 
din țară care muncesc în atletism, 
înseamnă, între altele, a le pune la 
dispoziție multe (ca să nu spun toate) 
articolele de specialitate din presa 
de specialitate străină, ca și informă
rile tehnicienilor noștri prezenți, 
peste hotare, în diferite stagii de 
schimburi de experiență, la mari 
competiții internaționale etc. La noi 
se face ceva, este drept, dar încă 
prea puțin față de nevoile generale.

Discutăm, de ani și ani, pentru 
munca practică, despre utilitatea chi- 
nogramelor sau a filmelor unora din
tre atleții noștri fruntași, a celor mai 
buni din lume. Practic, însă, se face 
extrem de puțin în această privință.

în altă ordine de idei : rutina an
trenorilor, căci, din păcate, există și 
o asemenea rutină Ia mulți tehni
cieni de-ai noștri, nu poate fi 
înlăturată decît printr-o informare 
exactă, pe multiple planuri, printr-un 
rodnic schimb de experiență, orga
nizat sistematic, printr-o reciclare 
periodică etc".

Prof. VICTOR FIREA : „Cred că 
în ceea ce privește informarea antre
norilor există două aspecte ale pro
blemei : una foarte exactă vizînd pe 
un atlet sau altul, multilateral reali
zată pentru a putea stabili formele 
și mijloacele de pregătire cele mai 
adecvate și, o a doua, de ordin ge
neral (poate fi făcută cu ajutorul 
literaturii de specialitate, pe baza 
propriei experiențe și a cunoștințe
lor acumulate). în acest caz trebuie 
să se acționeze cu mai multă exigen
ță, prin cursuri de reciclare Ia 
I.E.F.S., schimburi de experiență co
lective etc.".

tiva. S-au remarcat i Ileana Iliescu, 
Mioara Florescu de la I.T.B., res
pectiv Maria Cengher și Ana Dan. 
Au arbitrat: M. Bolintineanu și 
Gh. Rîndașu, din București. (R. 
POP — coresp.).

CONSTRUCTORUL — MEDICINA 
(3—0). Deși cu Paula Cazangiu ac
cidentată, Constructorul a reușit 
aseară o victorie valoroasă, dispu- 
nînd de Medicina după o oră de 
joc. Partida a avut o evoluție in
teresantă, mai ales în setul al doi
lea cînd inițiativa a aparținut stu
dentelor, care au condus cu 9—2, 
10—4, 13—8, dar acțiunile mai 
organizate ale echipei Constructo
rul au dus la realizarea victoriei. 
Au arbitrat: V. Savu și V. Săndu- 
lescu din București. (N. MATE- 
ESCU).

RAPID — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA (3—2). Studentele au în
ceput bine partida și înainte ca 
Rapid să se dezmeticească au cîști- 
gat primul set. Jocul s-a menținut 
echilibrat o bună parte din timp, 
după care campioanele s-au impus 
mai clar în jocul de la fileu, cîști- 
gînd următoarele două seturi. Dar 
Universitatea nu a renunțat la luptă 
și a reușit să restabilească egali
tatea : 2—2, la seturi. Ultimul set 
a fost deosebit de disputat, pînă a- 
proape de final și s-a soldat cu 
victoria campioanelor, care au cîști- 
gat astfel partida cu 3—2. Au ar
bitrat bine N. Dumitru șl E. Pătru. 
(A. B.).

I.E.F.S. — DINAMO (2—3). Par
tidă de slab nivel tehnic și spec
tacular, în care dinamovistele au

PARIS. — în turul doi ai tur
neului internațional de tenis „Tro
feul Jean Becker", care se desfă
șoară în sala Pierre de Coubertin 
din Paris, jucătorul român Ilie 
Nâstase l-a eliminat cu 4—6, f>—2, 
9—7 pe Haroun Rahim (Pakistan). 
Alte rezultate: Smith — Borowi- 
ak 6—3, 6—1 ; Gorman — O. Parun 
6—2, 3—6, 9—7 ; Tanner — Bat
trick 6—2, 6—4 ; Ashe — Proisy 
6—4, 6—7, 7—6 ; Chanfreau — Pi
lici 6—2, 7—6 ; Pan.atta — Me Mil
lan 6—2, 3—6, 6—3 ; Borg — Stil
well 7—5, 3—6, 7—5 ; Vilas — J.

lui, a rămas... singur, încă după 
primul tur, ceilalți capi de serie 
fiind eliminați de jucătorii țării 
gazdă, o parte, și de masivul grup 
de tenismani suedezi — din rîn- 
dul cărora nu a lipsit Borg —, o 
altă parte. Dar, în ultima zi a 
turneului, aveam să asistăm la 
un meci dramatic, la sfîrșitul că
ruia adulatul praghezilor — tenis-

Jiri Hrebec, cîștigătorul primului 
turneu „Grand Prix”, organizat la 

Praga.
mânui ale cărui fotografii, înfă- 
țișîndu-1 în cele mai diverse ipos
taze, se vindeau la toate chioșcu
rile de ziare și reviste — Jan Ko
des, avea să fie învins de un ju
cător de 23 de ani, Jiri Hrebec. 
La încheierea acestei dîrze dispute, 
spectacolul pe care l-au oferit cei 
3 000 de spectatori a fost amuzant 
și dramatic în același timp: unii 
scandau numele lui Kodes — de 
parcă el ar fi fost învingătorul —, 
alții plîngeau, pur și simplu. Des-

ARBITRI ROMÂNI ÎN CUPELE
F.I.B.A. a comunicat delegarea ur

mătorilor arbitri români la meciurile 
de baschet din cadrul cupelor euro
pene : Vasile Kadar — Partizan Ti
rana — Csepel Budapesta (la 15 no
iembrie, în cadrul C.C.E. la băieți), 
Cornel Negulescu — Panathinaikos 
Atena — GKS Wybrzeze Gdansk (16 
noiembrie, în cadrul C.C.E. Ia băieți), 
Geza Dutka — Akademik Sofia — 
U.S.M. Berkane Maroc (ia 8 noiem
brie, în C.C.E. la băieți) si Mihai 
Aldea — „7 Noiembrie" Tirana —

TURUL AUTOMOBILISTIC 
AL ITALIEI

ROMA, 31 (Agerpres). — Turul 
automobilistic al Italiei s-a în
cheiat, la Torino, cu victoria spor
tivului italian Mario Casoni. în 
clasamentul final, Casoni („Pan
tera”) a fost urmat de compatrio- 
ții săi Bonomelli („Porsche — Car
rera") și Borri („Porsche — Car
rera").

greșit angrenîndu-se în jocul lent 
al adversarelor. Studentele, mai o- 
mogene de astă dată și cu Doina 
Botezan în formă deosebită, au dat 
o replică viguroasă adversarelor, 
dar au cedat, totuși, în setul decisiv. 
Arbitri : A. Dinicu și I. Covaci, din 
București. (I. COSTINIU).

„U“ CLUJ — C.S.M. SIBIU (2—3). 
Partidă foarte disputată, cu spec
taculoase răsturnări de scor. Mai 
hotărîte, sibiencele au reușit să-și 
apropie victoria. Remarcări : Mar
gareta Vasiu și Heidrun Schun de 
la oaspete, respectiv Ileana Tabără. 
Au condus L. Ciulea și L. Griin, 
din Tg. Mureș. (I. POCOL — 
coresp.).

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
(3—0). Marți seara în avanpremiera 
etapei intermediare s-a desfășurat 
partida restanță dintre formațiile fe
minine Constructorul și Universitatea 
Timișoara. Victoria rapidă (57 min.) 
obținută de elevele prof. S. Chiriță 
a fost facilitată și de slaba com
portare în toate compartimentele a 
studentelor. Antrenorul acestora, 
prof. D. Jitaru ne-a mărturisit că 
acest maraton de trei jocuri în 
numai patru zile, nu a găsit echipa 
sa în plenitudinea forțelor fizice (4 
dintre titulare fiind bolnave) ceea 
ce explică, în parte, insuccesul. 
S-au remarcat Victoria Caranda- 
Banciu, Daniela Sterîade (Construc
torul), Emilia Cernega și, parțial, 
Brigitte Wolf (Universitatea). Au 
arbitrat : O. Manițiu din Brașov și 
Al. Dragomîr din București. (Ve- 
neru SANDULESCU — coresp.).

Gisbert 6—2, 6—4 ; Riessen — Phil
lips Moore 6—3, 4—6, 6—1.

EDINBURGH. — La Edinburgh 
a început un nou turneu interna
țional feminin pentru „Cupa De
war". Iată primele rezultate: Ma
riana Simionescu (România) — An
nette Coe (Anglia) 6—2, 6—4 ; Hub- 
lerova (Cehoslovacia) — Fuchs 
(Franța) 6—0, 6—4; Walsh (S.U.A.)- 
Taylor (Anglia) 6—3, 6—4, Hume 
(Anglia) — Tomanova (Cehoslova
cia) 5—7, 6—0, 6—3, Mappon (An
glia) — Appel (Olanda) 7—5, 6—4; 
Coles (Anglia) — Ruzici (Româ
nia) 6—2, 7—5 ;

tul de mulți au invadat suprafața 
de mateflex a terenului de joc, 
purtîndu-1 în brațe pe Hrebec. De 
altfel, din cauza acestei împletiri 
de entuziasm și întristare, finala 
de dublu: Kodes, Zednik — Ta- 
roezy, Machan (Ungaria) a trebuit 
să înceapă cu două ore mai tîrziu 
decît ora la care era programată. 
Deși vădit marcat de insuccesul 
din finala de simplu, Kodes a gă
sit suficiente resurse pentru ca, în 
cea de a doua finală în care era 
angajat, să joace la valoarea sa 
și, împreună cu Zednik, să cîș
tige.

Dar Praga, în „Săptămînă Mare
lui Premiu", nu a fost, totuși, în 
întregime... a tenisului. Veniseră 
zilele cînd numeroase patinoare își 
deschideau porțile pentru copiii 
care îndrăgesc hocheiul.

...în sfîrșit, un scurt popas la 
bazinul de înot din vecinătatea 
hotelului Axa. Deși afară tempera
tura era destul de scăzută, aici se 
înota ca în plină vară. Activitatea 
la bazin începe de la ora 6 di
mineață, și pînă către ora 23 cî- 
teva sute de copii iau lecții sub 
supravegherea instructorilor ce le 
stau la dispoziție. în acest timp, 
părinții așteaptă la micul bar a- 
menajat numai pentru ei (unde se 
servesc ceaiuri și cafele, dar nu și 
băuturi alcoolice), cei mai mulți 
însă, preferind să înoate alături 
de odraslele lor.

Mai înainte de a pune punct a- 
cestor scurte însemnări, sâ reve
nim la tenis. Kodes va rămîne, 
după toate informațiile, la Praga 
pentru a se antrena, împreună cu 
ceilalți coechipieri, în vederea se
mifinalei Cupei Davis, cu formația 
Australiei. Pregătirile se vor face 
tot în sala unde s-a disputat tur
neul pentru „Grand Prix", proba
bil însă pe o altă suprafață de joc.

Ion GAVRILESCU

EUROPENE IA BASCHET
Crvena Zvezda Belgrad (la 8 noiem
brie, în cadrul Cupei cupelor la bă
ieți).

VALUL GIMNASTICII INUNDA 
ANGLIA

In ultima vreme insulele britanice 
sînt cuprinse de o adevărată euforie a 
gimnasticii. Pentru a da o imagine 
apropiată proporțiilor pe care le cu
noaște la ora actuală această ramură 
de sport în Anglia, este suficient să 
arătăm că la acordarea insignei de 
gimnast, instituită de Asociația de gim
nastică și de ziarul „Sunday Times“, 
în primele 18 luni, au participat peste 
un milion de sportivi. Antrenorul Ha
rold Davis, decan al gimnaștilor brita
nici, declară că la cursurile pe care 
le ținea în cadrul pregătirilor olimpice 
desfășurate la Colegiul Charles Quinn, 
nu avea la dispoziție mai mult de 20 
de fete, în timp ce acum la fiecare apa
rat stau cîte 20 de gimnaste care își 
așteaptă rîndul. Directoarea clubului 
londonez „Ladywell“ — Pauline Prestid- 
ge — a anunțat că s-au deschis secții 
speciale pentru gimnastică și în prima 
zi a anunțului s-au și înscris 1 500 de 
amatori, deși capacitatea dotațiilor clu
bului nu poate satisface în decurs de
13 ore decît maximum 250,

„Mii de copii știu astăzi despre gim
nastică mai mult decît profesorii lor, 
situație care îi pune pe**aceștia din ur
mă in mare încurcătură", a declarat 
d-na Prestidge. Asociația de gimnastică 
a fost pur și simplu invadată de cereri 
cărora nu le poate face față, sălile fiind 
puține și slab amenajate. Un prim fond 
a fost realizat pe seama insignelor de 
care s-a vorbit mai sus. E vorba de 
400 000 de lire sterline. „Nu știu pur și 
simplu de unde să începem" — a decla
rat președintele federației, Frank Ed
monds, fost component al echipei brita
nice la Olimpiada din 1948.

Evident, exemplul Ludmilel Turișceva 
șl Olgăi Korbut — ale căror evoluții au 
fost retransmise zilnic de televiziunea 
britanică în timpul desfășurării C.E. — 
a dat roade.

AL 15-LEA
Ne-am obișnuit, an de an, să Înregis

trăm succesele cunoscutului motoclclist 
italian Giacomo Agostini în marile în
treceri ale sportului pe două roți. Poate 
nici n-am observat că — treclnd vre
mea — anii s-au adunat. Și iată, pentru 
cel care au ținut o statistică exactă, 
cifra victoriilor lui Agostini s-a mărit 
considerabil. Mai precis, faimosul as al 
motocicletei și-a sărbătorit recent cel 
de-al 14-lea titlu de campion mondial.

Evenimentul a fost marcat prin acor
darea unui frumos trofeu — „Madona de 
aur" — pe care campionul îl primește 
din partea ziariștilor italieni. Ar fi, 
deci, al 15-lea...

RECORDMANE CU... FUNDIJE
Mulți specialiști al atletismului își 

pun întrebarea dacă recordurile obți
nute in ultima vreme la alergările pe 
distanțe medii de către atlete de vîrstă 
foarte fragedă sînt numai o coincidență 
sau ne aflăm în preajma unor eveni
mente edificatoare.

Toți iubitorii sportului Își amintesc, 
desigur, senzaționala victorie obținută 
pe distanța de 800 m femei de micuța 
americană Mary Dekker, în vîrstă de
14 ani, în cadrul meciului atletic dintre 
selecționatele U.R.S.S. și S.U.A. Cam in 
același timp, o școlăriță daneză în 
vîrstă de 15 ani — Loa Olafson, — do- 
bora recordul feminin al țării sale pe 
distanța de 3 000 m. cu timpul de 9:42,2, 
întrecind vechiul record cu 11 secunde 
si aducind destule lacrimi în ochișorii 
fostei deținătoare Llzz Nielsen, în vîrstă 
de... 13 ani.

Nu a rămas mai prejos nici suedeza

Cu cîteva zile în urmă, în Mun
ții Crimeii, nu departe de Yalta, 
campionii unionali de alpinism, le- 
ningrădenii Viktor Markelov și 
Nina Novilova, au ridicat steagul 
celui de al VI-lea campionat al 
U.R.S.S. în dificilul sport al ascen
siunilor. La campionatul unional, 
închinat jubileului de 50 de ani al 
alpinismului sovietic, participau de 
asemenea maeștrii escaladelor al
pine din 25 de țări. Au fost în to
tal 120 de concurenți din U.R.S.S. 
și 75 de peste hotare.

înființarea alpinismului în Uniu
nea Sovietică datează din august 
1923 și este legată de numele repu
tatului savant gruzin, profesorul 
Gheorghi Nikoladze. Matematician 
talentat, apreciat metalurgist, .Ni
koladze a fost de asemenea un 
sportiv desăvîrșit. El a devenit ini
țiatorul și organizatorul primelor 
ascensiuni pe unul din cele mai 
înalte piscuri ale Caucazului — 
Kazbek (5 033 m).

în toamna lui 1923, la început 
grupa condusă de Gheorghi Ntko- 
ladze, apoi cea a lui Alksandre Di- 
debulidze urcă pe vîrful acoperit 
de gheață al acestui uriaș al mun
ților. Doi ani mai tîrziu sportivii 
gruzini, sub conducerea aceluiași 
Nikoladze, cuceresc cel mai înalt 
pisc caucazian — Elbrus (5 595 m). 
Acesta a fost debutul alpinismului 
sovietic, sportul celor temerari, care 
a devenit în țara sovietică accesi
bil tuturor.

Este semnificativ că tocmai în 
mișcarea sportivă sovietică s-a ivit 
și încetățenit termenul de „Alpi- 
niadă" așa cum se numesc ascen
siunile în masă asupia marilor 
piscuri. începutul l-au făcut Alpi
niadele armatelor roșii. în 1935, a 
fost organizată prima Alpiniadă 
sindicală. Memorabil este acel mo
ment cînd în Caucazul central s-au 
găsit reuniți, pentru prima oară, în 
drum spre ascensiune comună, al- 
piniști proveniți din uzinele din 
Moscova, Leningrad, Gorki și alte 
centre industriale.

Dezvoltarea de masă a acestui 
sport este elocvent reflectată în ur-, 
mătoarea statistică: dacă în tot 
cursul anului 1923 pe muntele Kaz
bek au urcat, în total, 25 de alpi- 
niști, cu un sfert de veac mai tîr
ziu, în timpul Alpiniadei jubiliare 
din 1948 același pisc a fost esca
ladat de 502 sportivi.

Actualmente, alpiniștii sovietici 
dispun de o întinsă rețea de ta
bere și instalații sportive în toate 
raioanele montane ale țării. în fie
care an, sînt efectuate mii de as
censiuni, nu numai în Caucaz, dar 
și în alte masive muntoase, din

IMPORTANTE HOTĂRlRI ALE FEDERAȚIEI
INTERNATIONALE DE
ZURICH, 31 (Agerpres). — La 

Lucerna s-au desfășurat recent lu
crările Federației internaționale de 
canotaj academic. între altele, s-a 
hotărît ca pe viitor campionatele 
mondiale să se dispute în fiecare 
an (cu excepția anilor olimpici); 
în schimb, nu vor mai avea loc 
campionate europene. Campiona
tele celorlalte continente (America, 
Asia, Africa) vor putea fi orga
nizate ca și pînă acum, dar nu
mai cu participarea sportivilor din 
zonele geografice respective. în a- 
nul 1974, campionatele mondiale 
se vor disputa la Lucerna (Elveția) 
între 29 august și 1 septembrie 
(masculin) și 4—8 septembrie (fe
minin). Ediția din anul 1975 se va 
desfășura în orașul englez Notting
ham, iar cea din anul 1977 în 
Noua Zeelandă.

Inge Knutsson (15 ani), deținătoare re
centă a recordului țării sale la proba 
de 1 500 m, cu timpul de 4:13.0. Se 
poate vorbi oare de tnttmplare ?

în orice caz, faptele arată că posibi
litățile fizice ale junioarelor încep să 
crească. Intr-un Interviu acordat recent,

DANEZII
Ciclismul este foarte popular în Da

nemarca și „Cursa bucuriei" rămîne 
incontestabil cea mai populară compe
tiție a țării. La competiție sînt invitați 
a lua parte toți locuitorii orașului Co
penhaga, fără nici o deosebire. Astfel, 
pe traseul din jurul lacului Snalse au 
apărut anul acesta cîteva mii de con
curenți, dintre care nu au lipsit octo-

CE ESTE 
CALLISTHENIA?

Bărbații și-au re
zervat culturismul. 
Femeile nu puteau 
rămîne datoare. Pe 
bună dreptate. ele 
au născocit „callist- 
henia“, arta dez
voltării corpului în 
forță și grație. Pri
vind exercițiile
practicantelor aces
tei noi discipline, 
vom avea nu nu
mai satisfacția pe 
care orice competi
ție sportivă o pro
cură, ci și o plă
cere estetică. Gim
nastica acestor a- 
depte ale callisthe- 
niei se practică nu 
numai în săli, ci și 
în aer liber, pe sta
dioane. Fotografia 
reprezintă o mem
bră a Clubului de 
callisthenie de pe 
lingă Palatul tine
retului din Varșo
via. Ea exersează 
în aer liber, pe ma
lul Vistulel.

JOHANSSON NU-ȘI VA PRIMI 
MEDALIA...

In palmaresul olimpic al medallațllor 
la box, locul secund la categoria grea 
în 1952 (j.o. de Ia Helsinki) este vacant, 
pentru că suedezul Ingemar Johansson 
— despre care s-a scris foarte mult 
după ce a trecut la profesionism și s-a 
războit în ring cu Floyd Patterson — 
a fost descalificat în finala cu ameri
canul Edward Sanders pentru... pasivi
tate 1 Firește că atunci, în 1952. Johans
son nu a primit medalia de argint, pe 
care însă nu a încetat de atunci să o 
reclame.

După 21 de ani de la împrejurarea 
evocată, iată că, în acord cu A.I.B.A.. 
Comitetul olimpic suedez a intervenit 
ca medalia să-1 fie totuși decernată. 
Cazul a fost discutat în înaltele cercuri 
olimpice. Președintele Comitetului de 
organizare a Jocurilor de la Helsinki 
s-a opus — însă — ferm cererii forului 
suedez.

Cu prilejul ultimei reuniuni a Comi
siei executive a C.I.O., la Lausanne, 
membrii acestui for au votat prin ridi
care de mîlni șl au decis ca medalia 
să nu fie remisă.

O decizie care pedepsește greu slăbi
ciunea de moment a celui ce a găsit 
tăria de a deveni campion mondial pro
fesionist la categoria grea In 1959, învin- 
gtndu-1 prin K.O. pe Patterson: la 7 
ani după presupusul său act de lașitate 
în arena olimpică !

Carpații Păduroși pînă în munții 
vulcanici ai Kamciatkăi.

Pe teritoriul sovietic există pa
tru vîrfuri de peste șapte mii me
tri : piscul Comunismului — 7 495 
m, Victoriei 7 439 m, Lenin — 
7 134 m, Korjenevski — 7 105 m. Al
pinistul care reușește să-și treacă 
în palmares toate cele patru piscuri, 
primește insigna de onoare „Vul
turul zăpezilor". Sînt, în total, azi 
— 71 purtători ai acestei insigne.

Cu 40 de ani în urmă, în alpi EVGHENII SIMONOV

Aspect dintr-o ascensiune a alpiniștilor sovietici spre unul din virfurile 
Pamirului. Foto: A.P.N.
nismul sovietic au fost introduse 
categoriile sportive. Actualmente 
există 50 de maeștri emeriți ai 
sportului. în rîndul lor se numără 
Vitali Abalakov, cunoscutul con
structor, ca și academicianul Av
gust Letavet, laureat al Premiului 
Lenin. Nu mai puțin de 1140 de 
alpiniști au obținut titlul de maes
tru al sportului. Numeroși oameni 
de știință, laureați ai premiilor de 
stat, ca și eroi ai muncii socialiste, 
se află în rîndul acestora. Primul 
pas pentru obținerea categoriilor 
este făcut prin trecerea normelor 
care dau dreptul de a purta insigna 
de „Alpinist al U.R.S.S.". După 
normele de clasificare există șase 
categorii de alpiniști.

Sezonul ’73 al alpinismului so-

CANOTAJ ACADEMIC
Cu prilejul Congresului de la Lu

cerna a fost admisă ca membră a 
F.I.S.A. Federația de canotaj aca
demic din R. P. Chineză.

SPORTIVII DIN R.P. CHINEZĂ 
ÎN ÎNTRECERE

• 900 de atleți la campionatele țării
• Echipa de hochei și-a încheiat turneul în Norvegia

PEKIN, 31 (Agerpres). — Cam
pionatele de atletism ale R. P. 
Chineze, desfășurate în localitatea 
Ciangsha, au reunit peste 900 de

Mary Dekker a declarat că antrenorul 
Don Deanon. care se ocupă de pregă
tirile sale, se află permanent in contact 
cu medicii, care declară că dezvoltarea 
fizică a foarte tinerei campioane este 
absolut normală.

IN ȘA
genari, alături de nepoțeii lor în vîrstă 
de numai cinci ani... Cu mare entuziasm 
au luat startul echipe ale fabricilor, ale 
sectoarelor edilitare, ba chiar familii 
întregi. La capătul cursei de 50 de ki
lometri nu au fost nici învingători nici 
învinși, ba chiar și cei care au aban
donat au avut bucuria unei duminici 
plăcute !

Aseară, la fotbal:
EUROPA — AMERICA DE SUD 4—4 (2—2)

Aseară, la Barcelona s-a desfășurat 
meciul amical dintre selecționatele Eu
ropei șl Americll de Sud, organizat cu 
prilejul „Zilei mondiale a fobalulul“.

SELECȚIONATA DIVIZIEI B DE FOTBAL A ROMÂNIEI 
ÎNTRECUTĂ CU 2—0

BUDAPESTA, 31 (prin telefon, de la 
redacția ziarului „Nepsport"). Miercuri 
după-amlază s-a desfășurat în localitatea 
KisskBros meciul internațional de fot
bal dintre reprezentativele diviziilor B 
ale Ungariei șl României. întîlnlrea s-a 
încheiat cu victoria gazdelor cu scorul 
de 2—0 (2—0).

Partida s-a ridicat la un bun nivel 
tehnic, cu faze spectaculoase, aplaudate 
de cei 2 000 de spectatori. Cele două go
luri ale meciului au fost înscrise în 

vietic va fi marcat de o serie în*- 
treagă de importante acțiuni. Prin
tre acestea se distinge organizarea, 
între 22 și 29 octombrie la Tbilisi 
a reuniunii generale a Federației 
internaționale de alpinism (U.I.A A.). 
Cu acest prilej, delegați din nu
meroase țări vor putea să facă cu
noștință mai apropiată cu realiză
rile alpiniștilor din Uniunea Sovie
tică.

GHEORGHIU Șl CIOCÂLTEA 
AU OBȚINUT NOI SUCCESE

BELGRAD. — In turneul interna 
țional de șah de la Novi Sad, după 
10 runde, se menține lider al cla 
samentului marele maestru iugoslav 
Matulovici, cu 7'/2 p. urmat de Lein 
(U.R.S.S.) și Buljovxci (Iugoslavia) — 
61/, p. și cîte o partidă întreruptă. 
Ciocâltea (România) — 6>/a p. în run
da a io-a, Victor Ciocâltea l-a învins 
pe Notaross, la mutarea a 37-a. Alte 
rezultate : Lombard — Janosevici 
0—1 ; Măriei — Matulovici remiză : 
Marjan — Langeweg 0—1 ; Jovici — 
Dezze 0—1.

MANILA. — Marele maestru iugo
slav Liubomir Liubojevici conduce în 
turneul internațional de șah de la 
Manila, cu 8 p. din 10 posibile. In 
runda a 10-a, Liubojevici a cîștigat 
partida cu maestrul italian Ștefano 
Tatai. Șahistul român Florin Gheor
ghiu l-a învins pe Edgar de Castro 
(Filipine) și ocupă locul 5, CU 6«/2 p. 
Quinteros a cîștigat la Naranja, iar 
Ivkov a remizat cu Najdorf.

sportivi și sportive din 29 de pro
vincii ale țării. Iată cîștigătorii cî- 
torva probe :

feminin; 100 m plat: Ho Tsu- 
fen — 11,5; 200 m plat: Ho Tsu- 
fen — 24,2 ; 1 500 m ; Ian Ien-vng 
— 4:36,5.

masculin; no m garduri: Tsui 
Lin — 13,7 ; 100 m plat: Iu Vei- 
li — 10,2 ; săritura cu prăjina' Tsai 
Cian-și — 4,92 m.

• Echipa de hochei pe gheață a 
R. P. Chineze și-a încheiat vizit; 
în Norvegia. In ultimul meci a 
turneului, selecționata țării-gazd 
a întrecut cu scorui de 3—2 e 
chipa oaspete.

Arbitrii internaționali 
Pawlas (Polonia) și Vajda 

(Franța) invitați 
la București

Ei vor oficia In cadrul Campionatelor 
Balcanice de scrimă

între 21—25 noiembrie. Capitala 
noastră va fi gazda celei de a Vl-a 
ediții a Campionatelor Balcanice de 
scrimă, competiție oficială înscrisă 
în calendarul federației internațio
nale de resort și la care participă 
reprezentativele Bulgariei, Iugosla
viei, Greciei. Turciei și României.

La actuala ediție a competiției, 
forul nostru de specialitate a 'nvi- 
fRt — în calitate de arbitri neutri 
— pe cunoscuții tehnicieni Pawlas 
(Polonia) și Vajda (Franța),

Meciul s-a încheiat cu rezultatul d 
4—4 (2—2).

Alte amănunte în ziarul de mîine.

numai 5 minute: KSrgeyi (ruin. 39) 
Laza (min. 44).

Arbitrul Somlai a condus echipele :
SEL. DIV. B DIN UNGARIA Ne 

meth — Samar, Kovacs, Molnar, Laza - 
Martha, Miile — Bartok, Nemeth (Ban 
kuti), Nagy, Kdrgeyî.

SEL. DIV. B DIN ROMANIA : Stana- 
Vtrlan, Marian, Mușat, Jantovan — Pe
tre Victor, Besman — Crișan. Cosma, 
Nedelcu, Bathori.


