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• Rezultatele de valoare reclamă o
muncă de calitate • Foarte puf ini din

punzătoare • Munca științifică presu
atlefii noștri fac o pregătire cores

„ACTORII" DIVIZIEI DE

Gimnaste romance
au evoluat
la Ankara i

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUQAȚIE FIZICA-Șl SPORT

La Ankara, cu prilejul ani
versării a 50 de ani de la 
proclamarea Republicii Tur
cia, un grup de gimnaste ro
mânce au făcut o excelentă 
demonstrație de grație și 
măiestrie.
Amănunte în pag. a IV-a

HOCHEI
REPETĂ" CU SlRG IN VEDEREA PREMIEREI

Crosul, in ciuda vremii capricioase din această toamnă — cind însorităt 
cind înnegurată — rămîne ferm ancorat în preocupările tineretului bucu- 
■reștean. O imagine elocventă din întrecerea de cros organizată cu tine

retul din sectorul 5 al Capitalei...

=ss
ACTlVlTAlll SPORTIVE DE MASA

PRIMA EDIȚIE A „FESTIVALULUI 
SPORTIV ARĂDEAN"?

decent, în orașul de pe Mureș, 
s-a încheiat prima edițe a „Festi
valului sportiv arădean", competi
ție de masă organizată de Comitetul 
județean U.T.C. în colaborare cu 
C.J.E.F.S. și Consiliul sindical jude
țean. La întrecerile de volei, hand
bal și atletism au participat peste 
1200 de tineri din instituții, între
prinderi și din școlile municipiului 
și ale județului.

La handbal (băieți a cîștigat e- 
chipa „Mureșul" din Lipova, la 
fete victoria a revenit formaței „Co
merțul" din Arad; la voie fete,„ pe 
primul ’ 
iar la 
Arad.

loc s-a clasat Știința Nădlac,
băieți echipa Constructorul

BUCUREȘTI : 
CROSUL POLITEHNICII

Pe aleile din jurul noii clădiri a 
Institutului Politehnic bucureștean 
va avea loc, duminică, o manifestare 
sportivă adresată studenților din 
toate facultățile șl din toți anii de 
studiul „Crosul Politehnicii". Orga
nizat de catedra de educație fizică, 
crosul va antrena la start, după 
toate probabilitățile, peste 2 oqp de 
studenți șl studente.

lor vrîncene" Ia atletism, fotbal, 
handbal, oină, trîntă și volei.

întrecerile vor avea loc la stadi
onul 23 August din localitate, la 
baza sportivă Voința pe terenuri
le de sport ale Liceului „Alexandru 
Ion Cuza" șl la baza sportivă a aso
ciației Confecția. Printre pretender*- 
tele la cucerirea invidiatului trofeu 
se numără asociațiile sportive. Vic
toria Străoani, Voința Tănăsoaia, 
Viitorul Strîmboiești, Agricultorul 
Tătărani, Voința Păunești, Foresta 
Vidra, Stejarul Vîrtef>i, Milcovu etc.

ÎNTRECERI POLISPORTIVE LA 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

La complexul sportiv de la Lacul 
Tei din Capitală a avut loc, recent, 
în organizarea catedrei de educație 
fizică a Universității din București, 
o întrecere polisportivă adresată 
studenților care nu sînt angrenați în 
sportul de performanță. La compe
tiție au fost prezenți peste 200 de stu
denți și studente, atît din București 
cît și din centrul universitar **

Cîteva rezultate: handbal 
București — Brașov 26—39; 
băieți: București — Brașov 
fotbal băieți: _ București — 
2—7; volei băieți: București

pune o aparatură adecvată

>,CUPA SATELOR VRÎNCENE" 
■i LA A III-A EDIJIE
‘ Sîmbătă șl duminică se vor desfă
șura în Focșani finalele „Cupei sate-

Brașov. 
băieți: 

baschet 
50—38; 
Brașov 

— Bra
șov 3—I; tenis băieți: București — 
Brașov 3—0; baschet fete: Bucu
rești — Brașov 34—15.

CARTODROM LA BAIA MARE
La Bală Mare, în cărți 

gări a orașului, s-a 
folosință un cartodrom. 
nouă bază sportivă este amplasată

... noii
dat nNRnt în

Această

{Continuare In pag. a 2-a)

Este, de acum, un fapt absolut cert, acela că pentru a se putea 
obține o performanță deosebită în atletism, ca de altfel, în oricare altă 
ramură sportivă, este absolută nevoie de o muncă la fel de deosebită, 
de o activitate intensă a atletului, nu numai de-a lungul unui an, ci 
a mai multora.

în această situație chestiunea pusă în discuție de noi este urmă
toarea : „CONSIDERAȚI CA VOLUMUL ȘI CALITATEA MUNCII DES
FĂȘURATE DE ATLEȚII ROMANI, RĂSPUND CERINȚELOR PENTRU 
PERFORMANȚE DE MARE VALOARE COMPETITIVA PE PLAN IN
TERNAȚIONAL ?“.

Și iată răspunsurile pe care le-am 
primit la redacție :

Conf. univ. DUMITRU ALEXAN- 
DRESCU : „Volumul, dar mai ales 
calitatea muncii desfășurate de ma
joritatea atleților nu sînt corespun
zătoare pentru obținerea performan
țelor de mare valoare ! O muncă de 
calitate (alegerea celor mai eficiente 
mijloace de antrenament, eliminarea 
amănuntelor și a încărcăturii inutile, 
stabilirea — mai ales — a intensității 
lucrului în funcție de individ, etapă 
de lucru, grad de dezvoltare etc.) 
poate suplini în multe probe un vo
lum mare de lucru, acolo unde înde
plinirea 
posibilă

Prof, 
pe care 
periența 
cu unii 
acei sportivi care au obținut perfor
manțe de talie mondială răspund ce
rințelor prin volumul și calitatea 
muncii depuse. Dar, din păcate, nu
mărul acestora este foarte mic, majo
ritatea atleților noștri fiind departe 
de cerințele actuale".

Prof. VICTOR FIREA ; „După pă
rerea mea, nu volumul și intensitatea 
sînt determinante pentru marea per
formanță, ci calitatea muncii desfă
șurate de atleți. La aceasta contri
buie, într-o mare măsură, condițiile 
de lucru pe care le asigurăm sporti
vilor. La ora actuală, volumul și ca
litatea muncii lasă de dorit și pen
tru faptul că nu avem încă apara
tura necesară care să permită efec
tuarea unei munci științifice".

Prof. EVELINE GHIMPU : „La 90 
la sută dintre atleții noștri activita
tea desfășurată este necorespunzătoa
re cerințelor atletismului anului 1973 
și în perspectiva anilor următori !“

Prof. NICOLAE MĂRAȘESCU : 
„Personal simt nevoia ca în expri
mare să fie folosiți, în locul terme
nilor volum si intensitate de muncă, 
alte două noțiuni, care mi se par mai 
complexe, adică : capacitatea fizică

■

V

Gheorghiu (13) în plină acțiune de atac, intr-unui din 
sezon cu S.C. Miercurea Ciuc. Cele două formații se

jocurile pe care echipa sa, Steaua, l-a 
vor întîlni din nou în prima etapă 
București.

susținut în 
a Diviziei

acest 
A la

Anchetă realizată de
Romeo VILARA

acestui deziderat nu este 
sau nu este indicată!“
ION BENGA : „Din datele 
le am la dispoziție, din cx- 
proprie a muncii desfășurate 
atlcți, am constatat că toți

(Continuare in pag. a 4-a)

Cu cit se apropie sfîrșitul acestei 
săptămîni, cu atît pregătirile echi
pelor fruntașe de hochei sînt mai 
intense. Explicația nu este greu de 
găsit, dacă avem în vedere faptul 
că simbătă și duminică vor avea loc 
primele jocuri ale ediției inaugurale

Ieri, pe stadionul Republicii

DOUĂ SURPRINZĂTOARE ÎNFRlNGERI
ALE FOTBALIȘTILOR NOȘTRI JUNIORI
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hochei, competițiede
mult ințeres de toți

Doi ani de la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971
• 1 Oi

a Diviziei A 
așteptată cu 
iubitorii acestui sport.

Pe deplin justificat, deci, ritmul 
alert pe care l-am observat la 
ultimele antrenamente ale divizio
narelor bucureștene. De pildă, în 
aceste zile, atît Steaua și Dinamo, 
participante la prima grupă a Di
viziei, cît și I.P.G.G., care face par
te din grupa secundă, s-au pregă
tit cu asiduitate. Echipa Steaua, 
care va primi vizita lui S.C. MiercH* 
rea Ciuc (clasată pe locul III în 
„Cupa României") a făcut miercuri 
seara un antrenament foarte tare 
la care a luat parte întregul lot. 
O surpriză a constituit-o faptul că 
printre jucătorii acestei formații 
l-am văzut și pe Mikloș (S. C. 
Miercurea Ciuc), care satisfăcîndu-și 
stagiul militar va evolua în viitor 
la Steaua. O altă surpriză a fost și 
aceea că, tot miercuri seara, și-au 
făcut apariția la patinoarul „23 
August" din Capitală hocheiștii de 
la Dunărea Galați. In legătură cu 
prezența lor în Capitală (se știe 
că Dunărea urma să joace pe teren 
propriu cu Dinamo București), an
trenorul Ion Tiron ne-a spus că, 
deoarece fabrica de gheață și de 
produse lactate Pe lingă care este 
construit patinoarul gălățean a in
trat în reparații generale, baza spor-

fi folosită decîttivă nu va putea 
după 11 noiembrie. Din acest motiv, 
meciurile cu Dinamo București se 
vor disputa în Capitală (probabil 
la începutul săptămînii viitoare), 
gălățenii dorind ca în cadrul depla
sării la București să joace și parti
dele cu Steaua. In această privință 
se pare că s-a ajuns la un acord, 
astfel că după confruntările cu Di
namo, gălățenii vor susține (tot săp- 
tămîna viitoare) și jocurile cu 
Steaua.

Pregătiri serioase face și I.P.G.G., 
la antrenamente participînd întregul 
lot, cu excepția lui Ștefanov, care 
nu a primit încă acordul clubului 
Steaua în privința dreptului de joc 
și în Divizie.

Ar mai fi de spus că nici cava
lerii fluierului nu stau cu brațele 
încrucișate. La antrenamentele e- 
chipelor bucureștene cîțiva dintre 
arbitri (de ce numai „cîțiva" ?) au 
fost prezenți alături de jucători, în- 
tîmpinînd și ei apropiatele jocuri 
divizionare cu multă seriozitate. De 
altfel, astăzi după amiază este pro
gramată, chiar la patinoarul „23 
August", o ședință de analiză a 
arbitrajelor prestate în „"Cupa Ro
mâniei" la care au fost invitați toți 
arbitrii bucureșteni. Să sperăm că 
discuțiile și concluziile acestei cons
fătuiri vor da roadele așteptate...
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Azi, In sala Olimpia din Timișoara:

Educația fizică și sportul,, com
ponente importante ale educației co
muniste, au menirea de a aduce o 
contribuție substanțială la forma
rea tineretului patriei noastre, a u- 
nor cetățeni capabili să contribuie 
sub toate aspectele le edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. Prin vastul său cîmp de_ ac
țiune, prin atracția ce o exercită a- 
supra masei tineretului, asupra tu
turor oamenilor muncii, sportul 
poate șl trebuie să-și aducă ,tot mal 
mult contribuția la formarea unor 
frumoase trăsături de caracter, la 
amplificarea si stimularea unor ca
lități de voință, la educarea tuturor 
celor ce-1 practică.

Vastul program de educație co
munistă a maselor, elaborat în Ple
nara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1971, ca șl recenta Hotărîre a 
Plenarei C.C. al P.C.R., din. 28 fe
bruarie 2 martie a.c. cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației fi
zice și sportului au pus în fața, acti
vului’ mișcării noastre rportive res
ponsabilități deosebit de importante 
in domeniul îmbunătățirii neconte
nite a activității politico-icleologice, 
a aplicării consecvente a principiilor 
eticii, echității socialiste și comu
niste. Hotărirea din 28 februa
rie — ■ 2 martie precizează, printre 
altele:

„Alături de dezvoltarea educației 
fizice în rindul oamenilor muncii, 
un Ioc important

țină sportul de performanță, în ve
derea afirmării pe o scară tot mai 
largă a talentelor, îmbunătățirii con
tinue a rezultatelor 
rii cu demnitate a 
raânesc în competiții

și reprezentă- 
sportului ro- 

internaționale".

acestui dezi-Pentru înfăptuirea 
derat este necesar ca, în procesul 
instructiv-educativ al sportivilor 
noștri fruntași, să se manifeste tot 
mai plenar DISCIPLINA, RĂSPUN
DEREA PERSONALĂ și EXIGEN-

rezultatele înregistrate de aceste dis
cipline și colaborarea perfectă exis
tentă, dar cred că nu este o întîm- 
plare faptul că tocmai aceste spor
turi 
le 

Și 
în

SK

CINCI ATRACTIVE MECIURI
DE BASCHET FEMININ

trebuie să-l de-

DE CE, OARE,

Urmărind cum realizează, in 
procesul de pregătire, aceste impor
tante cerințe ale sportului de perfor
manță, hotăritoare 
unor rezultate de 
tat cîteva aspecte 
derăm interesante 
preocupările cît și carențele 
aria largă a problemelor educative, 
a muncii desfășurate cu sportivii 
fruntași și tehnicienii.

pentru obținerea 
prestigiu, am no
pe care le consi- 
ele oglindind atît 

din

au înregistrat performanțele ce- 
mai prestigioase. Putem vorbi 
despre disciplina instaurată 
cadrul acestor loturi. Com- 

ponenții lor respectă cu stric
tețe prescripțiile medicale în cazul 
accidentelor sau îmbolnăvirilor ce 
se ivesc. Cuvîntul medicului este 
ascultat atît de sportivi, cît și de 
antrenori. Este și acesta un aspect 
al disciplinei pretinsă de pregătirea 
pentru obținerea marilor perfor
manțe".

Din păcate, mai sînt situații care 
ne dovedesc că nu toți antrenorii 
ți sportivii noștri fruntași au în
țeles rolul medicinii și necesita
tea colaborării permanente cu me
dicul. Mulți tehnicieni nu sînt, încă, 
pe deplin convinși de importanța 
acestor examene funcționale, care 
vin să stabilească nivelul capacității 
de efort de la care se pleacă în-

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

(Continuare tn pag. a 2-a)

încă un 
apărători ai

atac al echipei noastre de perspectivă este stopat de viguroșii 
echipei Bulgariei (echipament de culoare închisă)

vreme foarte rece, deși 
stadionul Republicii din

Ieri, pe o 
a fost soare, 
Capitală a găzduit unul din puținele 
cuplaje internaționale de juniori or
ganizate ia noi In țară. Pe parcursul 
celor 160 de minute de joc efectiv 
am avut, astfel, prilejul să urmărim 
— într-o dublă confruntare, devenită, 
de-a lungul anilor, tradițională — pe 
cei mai buni juniori români și bul
gari.

Cu firesc interes și, Îndeosebi, cu
riozitate am așteptat să vedem la 
lucru prima noastră reprezentativă 
de juniori care, deși are la activ mai 
multe întîlniri internaționale (a par
ticipat la turneele de la Plovdiv și 
Donețk) nu a jucat pînă acum nici 
un meci, chiar amical fiind, pe teren 
propriu. Primul a fost cel de ieri, cu 
Bulgaria. Indiscutabil, o partidă difi
cilă, dar pe care juniorii noștri și-au 
propus — și promis — s-o cîștige, e-

talînd un joc de bun nivel tehnic. 
Numai că, una au spus ei și alta au 
făcut pe teren, nereușind nici să cîș
tige, dar nici să evolueze de așa ma
nieră incit să poată invoca doar ghi
nionul in acele faze de poartă care, 
cu mai multă șansă, le-ar fi putut 
aduce măcar egalitatea pe tabela de 
marcaj. Meciul a fost pierdut ieri, 
pentru că, în primul rînd, tinerii noș
tri jucători n-au avut elanul, puterea 
de luptă, vigoarea, intr-un cuvînt, 
forța necesară menținerii unui ritm 
ridicat de joc și capacitatea de a rea
liza combinații in viteză care să sur
prindă pe masivii și rapizii apărători 
bulgari. La aceste capitole, despre 
care s-a discutat și se va mai discuta

Laurențîu DUMITRESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

cinci dintre celeFără îndoială, 
șase meciuri programate astăzi în 
sala Olimpia din Timișoara, în ca
drul celui de al treilea turneu (din 
primul 
blican 
figura 
devăr, 
cupate 
seamă 
timul turneu (cu două săptămîni în 
urmă, la Iași), este de prevăzut ca 
partidele Crișul Oradea — Sănăta
tea Satu Mare, Constructorul Bucu
rești — Rapid (în ordine, de la ora 
9), „U“ Iași — Olimpia București, 
„U“ Timișoara — I.E.F.S. și Voința 
București — Politehnica (în ordine, 
de Ia ora 16,15, în primul jpc, la 
ora 15., urmînd să se întîlnească 
„U“ Cluj și Voința Tg. Mureș) să 
fie echilibrate, viu disputate. în 
special atrag meciurile dintre Voin
ța București (autoarea surprinză
toarei victorii asupra I.E.F.S.-ului, 
în etapa a V-a) și Politehnica, Uni
versitatea Timișoara și I.E.F.S., în

tur) al campionatului repu- 
feminin de baschet, pot 

drept „cap de afiș". într-a- 
ținînd seama de pozițiile o- 
în clasament, dar mai cu 
de forma manifestată la ul-

care se întîlnesc candidate la locu
rile premiate ale campionatului. De 
altfel, trebuie menționat că și în ce
lelalte zile, adică simbătă și dumi-

CUVINTUL MEDICULUI NU ESTE ÎNTOTDEAUNA 
ASCULTAT ?

medicina sportivă 
tot mai pregnant 

prezența în realizarea marilor per
formanțe. De necesitatea unei cola
borări strînse între antrenor și me
dic s-au convins toți factorii ce 
activează în domeniul sportului de 
performanță. O mărturie în acest 
sens este declarația directorului 
Centrului de medicină sportivă din 
Capitală, dr. Ion Drăgan: „Loturile 
reprezentative au obligația de a se 
supune unui număr de minimum 
trei controale periodice, examene 
funcționale, care au menirea de a 
stabili evoluția capacității de efort

în ultimii ani, 
și-a făcut simțită

a sportivilor. De cele mai multe ori, 
antrenorii și medicii loturilor națio
nale manifestă interes față de a- 
ceastă acțiune, prezentîndu-se cu re
gularitate Ia testele amintite. în 
marea majoritate a cazurilor, colabo
rarea între tehnicieni și medic este, 
așadar, fructuoasă. Asemenea e- 
xemple pot fi citate la loturile de 
LUPTE, CANOTAJ, CAIAC-CANOE, 
BOX, HANDBAL, Antrenorii acestor 
ramuri sportive au înțeles pe de
plin rolul medicinii sportive și ne 
solicită sprijinul și în alte ocazii 
în afara controalelor periodice. Nu 
vreau să fac o legătură directă între

Duminică, in Sala Sporturilor din Pitești

FINALELE „CUPEI DE TOAMNĂ" LA HANDBAL,»
După cum am mai anunțat, du

minică se vor disputa la Pitești fi
nalele „Cupei de toamnă" la hand
bal. Dreptul de a evolua în această 
ultimă fază a compel! tipi a fost 
obtinut de echipele I.E.F.S. Bucu
rești și Universitatea Timișoara — 
la' feminin. Dinamo Brașov și 
Miuaur Baia Mare — la masculin.

Intrucit timpul rece nu permite 
disputarea finalelor în aer liber, 
federația de specialitate a hotărît 
ca ambele partide să se desfășoare 
în Sala sporturilor din Pitești. La 
ora 12 este programată finala echi
pelor feminine, dună care va avea 
loc meciul dintre formațiile mascu
line

Nica, într-una din acțiunile sale, care a determinat înscrierea une 
noi încercări pentru lot...

Foto : Paul ROMOȘAÎJ

Pregătirile rugbyștilor români pentru partida cu Franța

UN MECI TEST
PREA PUTIN CONCLUDENT!

Lotul a întrecut pe Sportul studențesc cu 24-18, 

dar evoluția lui a fost departe de ceea ce așteptam,..
Joi după-amiază, la prima veri

ficare publică pentru meciul cu 
Franța, lotul reprezentativ da rugby 
a Inttlnit XV-le Sportului atuden- 
țesc. Din păcate, un test care n-a 
fost suficient de concludent. In pri
mul rind, fiindcă terenul n-a oferit 
condiții optime pentru o partidă de 
verificare. La Tel, un spațiu de joc 
de duritatea betonului, cu multe 
denivelări, a stopat intențiile antre
norilor coordonatori de a lăsa se- 
lecționabililor inițiativa placajelor. 
Cei cîțiva jucători care au încercat, 
totuși, să-și oprească adversarii prin 
acest procedeu au riscat prea mult, 
accidentîndu-se. E drept, fără con
secințe prea grave, dar ccl puțin 
pînă miercurea viitoare, ei vor ră
mîne pe tușă. în plus, lotul n-a pu
tut fi utilizat în totalitatea șa, de

1* vertfloura absentînd Dragomlres- 
eu, Mateescu, Niooîaescv și Dinu, 
încă nerestabilifl după 
la Heidelberg,

La fluierul arbitrului 
pe teren s-au aliniat

LOTUL REPREZENTATIV: Dur
ban — I. Constantin, Marlca, Mo- 
trescu, Nlca — Al. Dumitru, Flo- 
rescu — Postolache, Fuglgî, Al. 
Pod — Dumitru — Șerban — Cior
nei, Munteanu, Cîoarec.

SPORTUL STUDENȚESC : Iordă- 
nescu — Batter. Hariton, Hulă, 
Gheorghiu — Călărașu, Paraschiv 
— Piștaiu, Mihalache, Gaîanda —

Tiberiu STAMA

partida de

C. Vdre», 
formațiile :

(Continuare in pag, aia)

Maestra sportului Ecaterina Savu 
(Politehnica) va avea prilej să de
monstreze publicului timișorean 
frumusețea tehnicii împletită cu 
buna pregătire fizică și precizia a- 
runcaruor ia coș.

nică^, turneul timișorean programea
ză întreceri deosebit de atractive, 
majoritatea dintre ele decisive pen
tru stabilirea Viitoarelor grupe va
lorice care își vor disputa locurile 
1—6 și 7—12.

Clasamentul la
1. POLITEHNICA
2. Voința Buc.
3. Rapid 

I.E.F.S. 
„U" Cluj 
„U" Timișoara 
Crișul 
Constructorul 
Olimpia 
„U" Iași 
Voința Tg. M. 
Sănătatea

4.
5.
6.
7.
8.
9.

W;
11. 
12.

zi :
5 5
5 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
4
3
2*>
0 
0 
o 
o

0 
o 
o
1 
1
2
3
3
5
5
5
5

343—229 
309—221 
301—221 
299—200 
298—235 
273—301 
280—278 
256—280 
227—283
207— 288 
187—316
208— 354

10 
10
10

9
9
8
7
7
5
5
5
5

Restanțele Din.amo 
Dinamo ■ .....
pionatul național masculin, 

7 noiembrie, 
respectiv la 14 
Dinamo.

desfășura la 
Floreasca, și 
brie, în sala

Rapid tl
— C.S.U. Galați, din căni

se vor 
in _ sala 
noiem-

Și

I It
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APROAPE 200000 DE ȘCOLARI BUCUREȘTENI Duminică, la Giurgiu

TESTAȚI PENTRU SPORTUL DE PERFORMANȚĂ FINALA CAMPIONATULUI
REPUBLICAN DE KAOTINC

Dacă activitatea sportivă de masă 
a elevilor este legată de școală, pen
tru cel ce tind spre performanță lu
crurile sînt mal complicate. Depista
rea talentelor este uneori mal ane
voioasă ca și atragerea elevilor spre 
o anumită disciplină sportivă. Pentru 
antrenorii și profesorii ce lucrează în 
secțiile cluburilor și asociațiilor, în 
școlile sportive și de profil, proble
ma formării grupelor de lucru a 
creat și continuă să pună destule 
piedici pedagogilor. Formele de se
lecție nu au dat întotdeauna rezul
tatele cele mai bune, îndrumarea 
spre o anumită ramură sportivă fiind 
lăsată la aprecierea specialistului, 
care efectua selecția, în funcție de 
„golurile" pe care le avea în secție.

Venind în întîmpinarea dificultăți
lor de selecție, de atragere a școla
rilor în sportul de performanță, une
le inspectorate școlare județene, in 
colaborare cu consiliile județene 
pentru educație fizică și sport, au 
inițiat o amplă acțiune de testare a 
tuturor școlarilor în scopul depistă
rii elementelor cu calități biomotrice 
deosebite și - a selecției lor pentru 
secțiile de performanță din unitățile 
specializate școlare.

Acțiunea începută încă din primă
vară a dat unele rezultate. Este o 
acțiune în continuă desfășurare. De 
pildă, între 10 octombrie și 30 no
iembrie, este prevăzut ca în Bucu
rești să fie „testați'' 
de ‘ '
de 
al 
cu 
ți® ...
plan amănunțit de colaborare cu fac
torii interesați. Astfei, marile cluburi, 
școlile sportive și unitățile speciali
zate colaborează intens Ia această 
vastă acțiune de testare a elevilor și 
școlarilor din Capitală. Sînt angre
nate cluburile sportive Dinamo, 
Steaua, Rapid, Progresul, Construc
torul, Școlile sportive nr. 1, 2, 3 și 
4, Clubul sportiv școlar, Școala spor
tivă experimentală Viitorul ș.a.

Grupuri de specialiști și profesori 
se deplasează in unitățile ce le-au 
fost repartizate ți supun masa de 
elevi și eleve la o amănunțită veri- ,

, , aproape 200.000
elevi și eleve din toate unitățile 
frlvățămînt. Inspectoratul școlar 
municipiului București, împreună 
Consiliul municipal pentru educa- 
fizlcă și sport, au întocmit un

i

CANOTAJ. Cu toate că ultimele 
«ile au tost extrem de răcoroase, schi- 
flțtil bucureșteni s-au prezentat la star
tul a două competiții reușite. Prima 
dintre ele a fost „Cupa Recolta", la 
care au participat canotori și canotoare 
din 8 secții. Vădind o formă foarte 
bună, reprezentanții clubului Rapid (an
trenor. P. Milincovlci) au obținut patru 
victorii șl locul I în clasamentul general 
pe echipe, cucerind, totodată, trofeul 
pus în joc. Iată ordinea finală : 1. Ra
pid — 45 p! 2. Voința — 45 p; 3. Metalul
— 37 p; 4. C.S. Școlar — 18 p; 5. Ener
gia — 17 p; 6. Șc. sp. 1 — 15 p; 7. Olim
pia — 9 p; 8. C.N.U. — 7 p. Cea de a 
doua competiție despre care vorbeam 
a fost „Cupa de toamnă", organizată 
de Comisia municipală de specialitate. 
De această dată locul I în clasamentul 
pe echipe a revenit Școlii sportive 1 
(antrenor — C. Caragheorghe) cu 46 p, 
pe locurile următoare clasîndu-se. în 
ordine, Rapid — 40 p; Voința — 29 p! 
C.S. Școlar — 28 p; Energia — 25 PI 
Olimpia — 17 p; CNU — 12 p si Metalul
— 11 p.

YACHTING In urmă cu cîteva
Zile, lacul Herăstrău a găzduit „Cupa 
municipiului București" la yachting. La 
capătul celor trei regate, ne primele 
Jocuri s-au clasat următorii sportivi : 
Clasa FINN — Petre Purcea (CNU) — 
3 ; Clasa Snipe — Dorel Popovici — 
Bogdan Mărăcine (Electrica Bucu
rești) — 3; Clasa F.D. — Mircea Mugescu 
—- Dumitru ' - - ■
— 3: Clasa 
(CNU) — 8,

Belit (Electrica Bucureștii 
Optimist — Marian Radu 
7.

ATLETISM
trecute, la Pitești, s-a desfășurat cam
pionatul republican de juniori categoria 
I — individual și pe echipe — în proba 
de 20 km marș. Vremea deosebit de 
frumoasă și buna pregătire a majori
tății concurenților au prilejuit realiza
rea unor performanțe deosebite, primii 
șapte clasați obțlnlnd timpi sub 
lh 40:00,0. Dacă în privința campionilor 
(Ștefan Ioni’ă la individual șl Farul 
pe echipe) „lucrurile" au mers conform 
pronosticurilor, o mare surpriză a rea
lizat-o Mihal Secătureanu (antrenor Ion 
Dumitrașcu) care, la prima Iul cursă 
pe această distanță, s-a clasat pe locul 
trei, spulberind — totodată — recordul 
republican de juniori II, cu lh 37:10.0 
(v.r. lh 42:14,4 Iulian Călineață). Rezul
tate tehnice ; Individual — șt. Ioniță 
(Metalul Plopeni) lh 35:30.0; G. Costa- 
che (Farul Constanța) lh 36:17,0; M. 
Secătureanu (Muscelul Cîmpulung Mus
cel) lh 37:10.0; C. Costache (Farul Con
stanța) lh 37:59.0: C. Corban (P.T.T. 
București) lh 38:38,0; N. Cojocaru (Di
namo București) lh 38:12.0; pe echipe 
— Farul Constanța 11 p. Dinatno Bucu
rești 17 p, P.T.T. București 17 p, C.S.M. 
lteșița 33 p.

La sfîrșitul săptămînii

In care se urmărește : talia,ficare In care se urmăreșts : talia, 
greutatea corporală, alergarea de vi
teză pe distanța de 50 de metri pen
tru băieți șl fete, alergarea de re
zistență in funcție de vîrsta partici- 
panților, detenta verticală de pe loc, 
tracțiuni In brațe, aruncarea mingii 
de oină.

★
Am însoțit Intr-o asemenea acțiu

ne pe profesorii-antrenori de la Clu
bul sportiv școlar. Unitatea vizată : 
Liceul de matematică si fizică „Aurel 
Vlaicu".

Au trecut prin fața _:_I\ 
sute de elevi și eleve. Cronometrele 
și ruletele și-au făcut ' ' .
fost înregistrate cifre, au fost spe
cificate numeroase date. Dar, după 
ce au fost trecute în revistă rezul
tatele înregistrate, satisfacțiile, 
păcate, au fost prea puține.

„Performanțele" realizate de

specialiștilor

datoria, au

din

__ ___ su
biecți sînt departe de ceea ce se chea
mă „tînăr apt pentru sportul de per
formanță". Am văzut elevi și eleve 
ce cu greu au terminat cursa de... 
50 m. (Și etnd te gîndeștl că se 
testau elevii și elevele anului IV !) 
Detenta, In multe cazuri, era doar 
de cîțiva centimetri, iar proba de 
rezistență „absolvită" cu multă greu
tate.

Față de cele constatate se pune o 
întrebare : oare ce au făcut în lecții
le de educație fizică toți acești su
biecți teâtați la Liceul „Aurel Vlai- 
cu“ ?, care a fost aportul profesori
lor de specialitate la dezvoltarea ca
lităților fizice, în anii anteriori ajun
gerii Ia situația constatată ? Fiindcă 
trebuie să recunoaștem, după o anu
mită perioadă în oare programa de 
studii a elevilor a prevăzut minimum 
două ore de educație fizică săptămî- 
nal, situația pregătirii fizice este sur
prinzător de precară. Rezultate ac
ceptabile au fost înregistrate doar 
de acei elevi care sînt angrenați 
Intr-o secție de atletism, volei sau 
handbal. In rest...

De altfel, profesorul Teodor Bolea 
(președintele Clubului sportiv școlar) 
ne-a spus : „Inițiativa este bună. Se 
impunea mai de multă' vreme. Dar. 
mai bine mai tirziu decît niciodată.

rlfic F.I.B.A. • F.R. BASCHET a 
bilit că, de acum înainte, echipele 
dă ale meciurilor diviziilor A, B, 
Iară și de juniori au obligația și 
ponsabilitatea asigurării condițiilor 
time de disputare a jocurilor. Ele se 
vor îngriji ca locul și ora de desfășu
rare a întlinlrii să fie anunțate, din 
timp, atit arbitrilor, cît și formațiilor 
adverse. In caz de nerespectare a aces
tor dispoziții, echipa oaspete va pierde 
partida cu 0—2 • C.J.E.F.S. botoșani, 

. în colaborare cu Școala sportivă Boto
șani, organizează de azi pînă duminică 
„Cupa de toamnă" pentru echipe de 
copil (13—14 ani) șl de mlnlbaschetba- 
liștl (11—12 ani). Au fost Invitate for
mații din județele Suceava, Bacău, 
Neamț, Bistrița, Galați și Constanța 
• ÎN CURSUL acestei luni se vor des
fășura întrecerile fazei pe județ a „Cu
pei Federației" ia minibaschet, pe ur
mătoarele categorii : 1961 și mal tineri, 
1963 șl mal tineri. întîlnirile se vor des
fășura după noul regulament de mlni- 
baschet, expediat comisiilor locale. Fe
derația așteaptă, pînă la 1 decembrie 
numele cîștlgătoarelor fazei pe județ, 
pentru a_ putea l;r:_l ____ "

minibaschet vor putea fi făcute," 
Viitor, numai de către unitățile 
au condiții minime de organizare a 
activități șl 
meze două 
să la parte

BASCHET 
bat depunerea 
xandru Dăniiă

Biroul federal a apro- 
formelor pentru ca Ale
să devină arbitru ono

(Urmare din pag ll

tr-o etapă de antrenament sau pe 
cele Ia care se ajunge în momen
tul formei sportive maxime și la 
sfîrșitul ciclului de pregătire. Cu
noașterea rezultatelor acestor con
troale i-ar ajuta substanțial pe an
trenori în gradarea ulterioară a efor
tului ca și în maniera de recupe
rare. Asemenea exemple se întîl- 
nesc mai frecvent la loturile de atle
tism, înot, gimnastică. Sportivii vin 
greu, chiar și pentru controalele 
din act-le momente exacte, obliga
torii, iar antrenorii așteaptă din 
partea medicului adevărate minuni: 
refaceri extraordinar de rapide, 

spectaculoase ale capacită-
rapide,

creșteri s.,------------—. —
ții de efort a sportivilor etc. în 
rest, tehnicienii respectivi apreciază 
medicul ca pe omul _ obligat să a- 
corde 
ți nu 
nent, 
mulți

Un 
plină

asistența medicală necesară 
ca pe un colaborator perma- 
așa cum procedează cei mai 
antrenori.
alt aspect al lipsei -de disci- 
este nerespectarea indicațiilor 

medicale în cazul unor îmbolnă
viri sau accidentări. Dintre cazurile 
cele mai recente le amintim pe cele 
ale hocheistului Ion Ghgorghiu Io 
fisură mai veche la calcaneu), care 
refuză imobilizarea piciorului cu 
aparat ghipsat. Asemenea refuzuri 
an fost întîmpinate și din partea 
atlețiloi Andrei Sepcv și Vasile Du
mitrescu. Gimnasta Rodica Sabău 
și-a scos singură ghipsul și a fost 
necesar să i se repună. Săritoarea 
In înălțime Cornelia 
putut fi convinsă de trei 
medicale că suferă de c 1„ 
menise, care necesită 
Chirurgicală. Recent, handbalista Li
dia Stan, cu o entorsă completă la

Săritoarea 
Popescu n-a 

i comisii 
o leziune de 
o intervenție

sta- 
gaz- 
șco- 
res- 
op-

, __ alcătui zonele finale.
SOLICITĂRILE de panouri pentru 

............... anul 
care 
unei 
for- 
care

rare se angajează să 
echipe de minibaschet 
la competițiile locale.

RUGBY
Franța B, care va avea loe duminică, 
la Varșovia, în cadrul „Cupei națiuni
lor F.I.R.A.", va fi condus la cent™ 
de arbitrul român ing. Teodor Witing. 
președintele colegiului de arbitri al fo
rului nostru de specialitate.

Meciul Polonia

CICLISM Duminică se va dis
puta, în Capitală, un nou ciclocros, de 
astă dată organizat de asociația sportivă 
Confecția. Întrecerile vor avea loc/ în 
împrejurimile Fabricii de confecții. Au 
fost prevăzute dispute pentru toate ca
tegoriile de sportivi.

ORIENTARE TURISTICA Ajunsă la a 
X-a ediție, „Cupa Constructorul44 se va 
disputa, duminică dimineață, în Poiana 
Brașov. Competiția prevede întreceri 
pentru toate categoriile de sportivi și, 
după cum ne informează organizatorii, 
ea suscită un viu interes, numărul în
scrierilor trecînd de pe acum de 150.

TIR începe sezonul competl-
tional de sală, activitatea la arme cu 
aer comprimat. Astfel, începînd de azi 
șl pînă duminică, pe poligonul Dinamo 
va avea Ioc concursul inaugural al sezo
nului de toamnă, .campionatul divizionar 
al Capitalei. La întrecerile organizate de 
comisia municipală de tir, vor participa 
numeroși trăgători, printre care și o 
serie de fruntași, atît la proba de puș
că, cit și la cea de pistol.

genunchi, și-a scos aparatul ghip- 
sat după numai patru zile, pentru 
a putea efectua, înpreună cu echi
pa, un turneu în R.F.G. și Dane
marca. Dificultăți a creat și atletul

EXEMPLE POZITIVE,
Specialiștii noștri, conștienți de ne
cesitatea exigenței în pregătire, au 
sporit volumul antrenamentelor ma
nifested intransigență în îndeplini
rea întocmai a planului de antre
nament. Recent, la turneul pe ca
tegorii, din cadrul diviziei de lupte 
greco-romane, disputat la Poiana 
Brașov, am întîlnit o situație edifi
catoare în acest sens. Formația Ra
pid, antrenată de Marin Belușica, 
pornea, judecind după valoarea com- 
ponenților, cu puține șanse în a- 
ceste întreceri (echipa giuleșteanâ 
se găsea pe locul VII în serie). Ca 
urmare a unei pregătriri excelente, 
intense sportivii rapidiști au acumu
lat cel mai mare număr de puncte 
din seria a 111-a (68), depășind e- 
chipe ce porneau favorite ca C. S. 
Pitești, Aluminiu Slatina, Metalul 
București etc. iată, deci, cum 
dele exigenței, ale 
răspunderii personale 
nant în evidență în 
competiții de nivel

In contradicție cu 
sus, menționăm, însă 
ență educativă pe care 
Lucian Coman, de la C.S. Muscelul 
Cîmpulung o exercită asupra elevi- 
tor săi, în timpul unui meci (Bucur, 
de la Muscelul — Ciobotaru, de la 
Rapid), atunci cînd sportivul său 
se afla într-o situație dificilă, în 
„pod", antrenorul, pretextînd nere- 
gularitatea acțiunii adversarului, a 
pătruns pe saltea scoțîndu-și elevul 
din spațiul de luptă, în ciuda fap-

Slatina,
deci, cum roa- 

disciplinei și 
au ieșit preg- 
cadrtil unei 

republican.
cele de mal 
nefasta^ influ- 
> antrenorul

Testarea, pentru a-și atinge scopul, 
trebuie efectuată, cu prioritate, nu
mai In școlile generale. In licee nu-și 
mal are rostul. Copilul, dacă nu a 
fost atras sau Îndrumat spre sportul 
de performanță de la o vlrstă optimă 
atunci cînd a Împlinit J7—18 ani este 
mult prea tirziu, Dacă cei dotați pen
tru sport nu au fost selecționați pînă 
Ia intrarea în liceu, acum este, prac
tic, tardiv. Am făcut si facem testări 
la școlile generale nr. 182, 183, 186, 
198, liceele nr. 4, 24. 28 etc., în șco
lile profesionale F.C.I.B. și Electro
magnetica, la Grupul 
ș.a. Sperăm, totuși, 
ceva elemente dotate 
manță".

școlar sanitar 
să descoperim 
pentru perfor-

★
inițiativa de aDupă cum se vede, 

testa din punct de vedere biomotric 
pe toți elevii școlilor generale șl li
ceelor, In vederea selecției pentru 
sportul de performanță își dovedește 
utilitatea. Dar, așa cum s'-a constatat 
pe „viu", In multe cazuri ea nu mai 
poate duce Ia depistarea elementelor 
dotate pentru performanța sportivă. 
Cu toate acestea avem convingerea 
că la 30 noiembrie, data încheierii 
acțiunii de testare a elevilor bueu- 
reștenî, vom putea 
rezultate notabile 
sportivă în rîndul i 
lor din București.

i consemna unele 
pentru mișcarea 
elevilor și juniori-

I. PAUL

Duminică de la (ora »,30), frumo
sul port dunărean Giurgiu va fi 
gazda finalei campionatului repu
blican de karting.

Sportul cu motor al celor mici are 
în ultimii ani la noi o răspîndire 
din ce în ce mai largă.

Interesul, atracția creată de acest 
sport, reiese din nenumăratele lui 
cluburi înființate în toată țara ; e- 
numerâm doar cîteva din cele ce 
vor fi reprezentate la start : Aska- 
lin — Lie. Ion Neculce București, 
Semănătoarea București, Cibinium 
Sibiu, C.S.U. Brașov, Temerarii 
București, Tricolorul Călărași, Casa 
Pionierilor Arad, Voința Sibiu, Co
meta Sibiu.

Din cele 83 de nume înscrise pen
tru finală, vor atrage probabil a- 
tenția spectatorilor aflați duminică, 
pe pista special amenajată pe ma
lul Dunării : I. Bobocel, A. Paras- 
chiv, Al. Anca, M. Ceaku, N. Mano- 
lescu, R. Iliescu, C. Minovici, M. 
SenkoVici și alții, cate vor încerca 
să-și adjudece titlul de campioni na
ționali, la clasele I (copii 10—14 
ani, — capacitate 50 cc ; 68 cc) ; 
clasa a II-a (juniori 14—16 ani, ca
pacitate 50 cc) clasa a III-a (se
niori peste 16 ani, capacitate 50 cc, 
125 cc, 175 cc).

în așteptarea marii competiții le 
urăm tuturor : DEMARAJ BUN !

Ileana ILIESCU

Biroului F. R. 
dintre cele mai 
ținute în acest 

într-adevăr, după discuții în 
care spiritul critic și autocritic a 
fost permanent prezent, s-au luat o 
serie de măsuri menite să contri
buie la îmbunătățirea activității in
terne și internaționale a baschetu
lui românesc.

Așa, de pildă, a fost analizată 
munca de pregătire a lotului de se
nioare căruia i se va acorda impor
tanță majoră, deoarece anul viitor 
va participa la campionatul euro
pean din Italia. Biroul federal a a- 
probat etapele planului de pregăti
re prezentat de antrenorul emerit 
Sigismund Ferencz și a adoptat 
măsuri concrete pentru controlul și 
îndrumarea lotului de către membrii 
Colegiului central de antrenori.

Referitor la lotul de seniori, s-a 
stabilit ca Biroul federal și Cole
giul central al antrenorilor să ur
mărească cu atenție și în mod per
manent elementele cu perspectivă 
ce se vor evidenția în meciurile 
campionatului republican, urmînd ca 
imediat după 20 ianuarie (dată la 
care va fi desemnată noua condu
cere tehnică a reprezentativei Ro
mâniei) să fie stabilit lotul lărgit. 
Acesta se va pregăti în vederea 
campionatului balcanic din Grecia 
(obiectivul principal al anului 1974), 
iar pînă atunci va lua parte, în 
luna aprilie, la „Cupa Federației" 
(la Cluj), la „Marele premiu al ora
șului Sofia" și la tradiționalul tur
neu de la Kosice.

Ultima ședință a 
Baschet a fost una 
rodnice dintre cele 
an.

Cit privește selecționata de juni
ori, Biroul federal a aprobat înscrie
rea acesteia la turneul de califi
care (luna aprilie, în Turcia) pen
tru campionatul european de anul 
viitor. După cum am mai anunțat, 
la turneu vor participa echipele 
Turciei, Suediei, Austriei șl Româ
niei, urmînd ca primele două să 
se califice pentru „europenele" din 
luna iulie.

în sfîrșit, referitor la activitatea 
internațională s-au mai luat mă
suri pentru sprijinirea efectivă 
formațiilor reprezentante ale 
mâniei în cupele 
și Politehnica în 
I.E.F.S. în Cupa

a 
Ro- 

europene (Dinamo 
C.C.E., Steaua și 
cupelor), printre
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JUDEȚUL HARGHITA

RECEPTIVITATE FAȚA DE PROBLEMELE ACTIVITĂȚII

„în stațiunile balneo-cliniaterice se 
vor asigura condițiile necesare desfă
șurării unor activități cu caracter 
sportiv recreativ, de refacere a capa
cității de muncă și de destindere a 
oamenilor muncii aflați la odihnă".

Sub imboldul acestei prevederi din 
Planul de măsuri al C.N.E.F.S. pen
tru aplicarea Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
ac. cu privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului, am 
căutat să aflăm ce s-a întreprins în 
acest sens, în cîțeva stațiuni din ju
dețul Harghita. Am poposit mai mult 
la băile Tușnad, unde se află și se
diul Oficiului județean de turism, al 
cărui șef a devenit, de curînd, tov. 
Carol Bicsak, un vechi prieten al 
exercițiului fizic, cu care am purtat 
o discuție.

— A trecut vara, a venit toamna 
șl se apropie iarna. Ce veți oferi In 
apropiatul sezon vizitatorilor care își 
vor petrece concediul în cele trei 
marț stațiuni balneare, Tușnad, Bor
sec și bacul Roșu ?

— Pentru noi deschiderea sezonu
lui de iarnă a avut Ioc la 1 octom
brie și trebuie să vă informez că 
toate locurile de care dispun în ano
timpul friguros cele trej stațiuni a- 
mintite de dv. au 
pentru perioada Ia care vă referiți, 
oaspeții 
verse vîrste și profesii, care 
bilete de odihnă sau tratament emi
se prin U.G.S.R., U.N.C.A.P. si O.J.T.- 
urile din celelalte județe. Prin urma
re, am avut un imbold în munca de 
pregătire a condițiilor de cazare, ma
să și tratament pentru cej veniți aici 
ca să se însănătoșească. Desigur, pe 
dv. vă interesează mai mult dacă am

fost contractate

noștri fiind oameni de di
vin cu

i

fost sau sîntem receptivi la dorințele 
tot mai insistente ale omaenilor care 
vor să practice un sport sau altul și, 
ce le vom oferi în lunile următoare. 
In fiecare dintre cele trei stațiuni au 
fost amenajate trasee turistice cărora 
le-am refăcut marcajele ele fiind 
deschise tuturor amatorilor de dru
meții mai lungi și mai scurte, după 
gust și condiția fizică a fiecăruia. La 
Cheile Bicazului, Căliman, Făget, 
Defileul Oltului, Lacul Sf. Ana, ca 
să amintesc numai cîteva din punc
tele turistice care ai ag, deopotrivă 
pe vizitatorul ocazional ca și pe cel 
care revine pe aceste locuri, se vor 
organiza cu regularitate excursii, 
conduse de ghizi salariați ai caselor 
de cultură din Tușnad, Borsec și La
cul Roșu. Oamenii muncii veniți la 
odihnă în aceste stațiuni vor mai 
găsi pîrtii ușoare de schi și patinoare 
naturale, la toate stațiunile funcțio
nând centre de închiriere a materia
lelor sportive necesare practicării 
sporturilor menționate. Cluburile au 
fost dotate cu noi mese de tenis și 
șah precum și cu aparate pentru 
jocuri distractive. La Tușnad s-ar 
putea să se înființeze — sub tutela 
C.J.E.F.S. — un centru de inițiere în 
patinaj.

— Am reținut că sezonul de iarnă 
a început pentru dv. Ja 1 octombrie. 
După cum se vede timpul este încă 
îngăduitor cu iubitorii jocurilor de 
volei, baschet sau tenis. Aceștia se 
pling, însă, că nu au la dispoziție 
suprafețe corespunzătoare pentru 
sporturile lor preferate.

— Aveți dreptate. La I.acul Roșu 
și Borscc situația este puțin mai di
ficilă, pentru că astfel de terenuri 
se află, deocamdată, în stadiul de

La Tușnad, actuala baza 
va fi dezafectată dar am și 
lucrările de amenajare a
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activității lotu-
prim 

pentru 
juniori 
califi-

ACTUALITĂȚI DIN SPORTUL POPICELOR
VAS'LICA PINTEA, PE LOCUL 5 

LA DRESDA
FERENCVAROS BUDAPESTA 

EVOLUEAZĂ LA BUCUREȘTI

® Analizarea 
rilor republicane • Pe 
plan echipa feminină 
C.E. O Selecționata de 
participă la turneul de
care pentru C.E, • Foști și ac
tuali internaționali în comisii 
și colegii

altele figurind controlul permanent 
efectuat de antrenorii federali asu
pra calității antrenamentelor, alo
carea sumelor necesare organizării 
partidelor în deplasare și în Capi
tală. După cum se știe, debutul în 
aceste competiții va fi făcut de 
Steaua, care va juca cu echipa fin
landeză Helsingin Kisa — Toverit, 
la 7 noiembrie la Helsinki și 
14 noiembrie la 
Floreasca.

la
București, în sala

MODIFICĂRI 
COMISIILOR

IN ALCĂTUIREA 
Șl COLEGIILOR

La Dresda, R. D. Germană, s-a 
desfășurat tradiționala competiție 
internațională de popice, „Cupa 
Werner Seelenbinder" (turneu indi
vidual), la care au participat spor
tivi din 7 țări. Trofeul a revenit, la 
fete, jucătoarei cehoslovace Maria 
Svorbova cu 461 p d (la proba de 
100 lovituri mixte), iar la băieți 
fostului campion mondial Eberhardt 
Luther (R.D.G.) cu 954 p d din 200 
lovituri mixte. Reprezentanta noas
tră, Vasilica Pințea s-a clasat pe lo
cul 5 (din 32 de concurente), cu 412 
p d, iar Gheorghe Dumitrescu a o- 
cupat locul 19 cu 837 p d.

clujean Vasile Sârucan, care 
să reia antrenamentele după 
șase luni de la o hepatită, 
trlva indicațiilor medicilor. I. 
menea exemple ar putea continua.,.

EXEMPLE

: vrea
i numai 
, împo- 
Și ase-

NEGATIVE...
acțiunea a fost perfect va- 
a prevederii regulamentu- 
interzice pătrunderea pe 

omului de colț. încercările

tului că 
labilă și 
lui care 
saltea a 
sale reprezentate de a reproșa ar
bitrilor înfrîngerile elevilor săi au 
constituit un rău exemplu pentru 
sportivii pe care îi pregătește. In a- 
ceste condiții, firește, nu mai sur
prinde atitudinea de flagrantă indis
ciplină a luptătorului Cornel Leca 
(Mușcelul) care văzîndu-se depășit 
de Ion Silvestru (Medgidia) l-a lo
vit pe acesta intenționat cu capul, 
spărgîndu-i arcada, după încheierea 
timpului regulamentar al meciului. 
Atitudinea acestui sportiv, ca și 
a altora de la același club, trebuie 
să-i dea de gîndit antrenorului Lu
cian Coman, care are obligația să 
știe că el nu este numai responsa-

a 
aces-

bil de pregătirea strict tehnică 
sportivilor, ci și de educația 
tora".

★
fapte, dintre atîtea 

întîlnim pe stadioane 
ceasurile de antrenamente

Cîteva 
care le 
săli, în 
și competiții, dar și în comporta
rea generală a sportivilor fruntași, 
a antrenorilor lor. Comparîndu-le, 
ne întrebăm — ca și altădată — 
de ce, oare dacă toată lumea știe 
care sint drumurile împlinirilor, 
unii le urmează statornic, entuziast, 
iar alții le mai ocolesc, rătăcind pe 
poteci lăturalnice, evident fără pers
pective?

Și
pe 
în

*

și miercuri, cunoscutele 
Ferencvaros Budapesta,

Marți 
formații 
multiple campioane ale Ungariei, 
vor evolua la București. Echipa 
masculină va juca cu Constructorul 
iar cea feminină cu Gloria. Marți 
vor avea loc jocurile pe echipe, iar 
miercuri turneul individual.

proiect, 
sportivă 
început 
unui complex de terenuri de volei, 
baschet și tenis lingă vila nr. 40. S-au 
contractat utilajele pentru o sală de 
bowling, ale cărei lucrări sînt pro
gramate pentru anul viitor. In pla
nul de sistematizare a Lacului Sf. 
Ana figurează, printre altele, pîrtii 
de schi, un schi-lift și diverse tere
nuri de sport.

— După cite am înțeles, stațiunile 
Borsec șl Lacul Roșu par mai vitre
gite în domeniul sportului. De ce ? 
Vă rugăm să ne spuneți cum e folo
sită acea taxă balneară pe care o plă
tește suplimentar fiecare cetățean, 
care își petrece vacanța In stațiunile 
amintite.

— Banii proveniți din taxa bal
neară sint gospodăriți de consiliile 
populare ale localităților respective. 
La Tușnad, de pildă, din aceste fon
duri s au modernizat căile de acces, 
s-au înfrumusețat aleile lacului Ciu- 
caș și s-au creiat spații de joacă 
pentru cei mai mici vizitatori. La 
Lacul Roșu și Borsec nu cunosc prea 
bine cum au fost folosite taxele bal
neare, deoarece ara preluat în admi
nistrare aceste stațiuni doar de cîte
va luni. Cert este că, nici la Tușnad 
și nici în celelalte localități, din a- 
cești bani nu s-au amenajat supra
fețele de sport, deși, după părerea 
mea, fondurile respective puteau fi 
canalizate și în acest sens.

— Să deducem că nu a existat o 
colaborare strînsă între conducerile 
stațiunilor și cele ale consiliilor 
populare ?

— S-ar 
(iei fizice 
lucrat în 
Hotărîre de partid cu privire la dez
voltarea continuă a educației fizice 
și sportului reies sarcini atît pentru 
noi, cît și pentru consiliile populare 
și sperăm ca, printr-un efort colectiv, 
să întreprindem acțiuni concrete de 
amenajare a unor baze 
ple pentru satisfacerea 
mișcare pentru tinerii 
veniți la odihnă.

în dorința de a asigura colegiilor 
și comisiilor federației, o alcătuire 
cît mai reprezentativă, Biroului 
F. R. Baschet a efectuat unele mo
dificări în componența acestora, ur
mînd ca la Conferința pe țară să 
fie stabilite noile organisme de 
coordonare a activității. în acest 
sens, Biroul federal recomandă co
misiilor locale să coopteze foști sau 
actuali jucători care, în mod firesc, 
cunosc mai bine problemele directe 
ale activității de performanță. Ast
fel, s-a recomandat alegerea ing. 
Ion Vulescu în funcția de președin
te al Comisiei municipiului Bucu
rești, a maestrului emerit al spor
tului, Andrei Folbert și a maeștri
lor sportului Anca Racoviță, Corne
lia Taflan, Alexandru Fodor, Cris
tian Popescu, Cornel Călugăreanu 
ș.a. în comisii și colegii ale federa
ției. Deocamdată s-a procedat la 
reorganizarea Colegiului central al 
arbitrilor, format acum din Ion

SE REIA CAMPIONATUL 
DIVIZIE! A

După o întrerupere de o săptă- 
mînă, din cauza dublei întilniri cu 
echipele reprezentative ale Unga
riei, se reiau întrecerile campiona
tului Diviziei A. Cele mai 
te meciuri ale etapei a 
Petrolul Băicoi — Gloria 
Metroin Brașov — Rapid 
partide în care fruntașele 
joacă în deplasare, Hidromecanica 
Brașov — Voința Tg. Mureș — la 
femei, Flacăra Cîmpina — Rafină
ria Teleajcn, Victoria Bod — Con
structorul Galați — și aici primele 
clasate în seria Sud joacă în depla
sare, Jiul Petrila — Electrica Sibiu 
și Voința Cluj — Lemnul Satu Mare 
— La bărbați.

importan- 
V-a sînt : 
București. 
București, 
seriei Sud

putea ca pe planul educa
și sportului să nu fi con 
mod eficient. Din recenta

Ieri dimineață a părăsit Capitala 
reprezentativa masculină de hand
bal a României, care va susține 
două partide amicale cu formația 
similară a R.F. Germania. Primul 
meci se dispută în cursul după-a- 
miezii de astăzi, la Koln, urmînd 
ca revanșa să aibă loc duminică la 
Saarbruken. Antrenorii Nicolae Ne-

sportive sim- 
necesității de 
și vîrstnicii

Traian lOANIJESCU

LECTORAT LA I.E.F.S
Astăzi după amiază, începînd 

de la ora 17, sala de festivități a 
I.E.F.S. va găzdui un interesant 
lectorat pe tema „Orientări ac
tuale și tendințe pe plan inter
național în lecția de educație fi
zică școlară și în învățămințul 
superior de specialitate".

Referatele vor fi prezentate de 
prof. univ. I. Șiclovan, rector al 
I.E.F.S. și de prof. univ. L. Teo- 
dorescu, șeful catedrei de jocuri 
sportive. Sînt invitați să parti
cipe profesori de educație fizică, 
cadre didactice de specialitate 
din învățămințul mediu și supe
rior din Capitală.

ACTIVIWB SPORTIVE DE MASĂ

(Urmare din pag. I)

pe o pistă de beton lată de 6 m, în 
formă ovală. In mijlocul cartodro- 
muiui sc află un turn de control. 
Această instalație este dotată cu 
toate semnele de circulație, pentru 
ca cei mai mici conducători să în
vețe legile circulației. Cartodromul 
aparține Casei pionierilor din loca
litate, construcția fiind executată de 
specialiști de la 
municipal.

Inaugurarea s-a 
rea ediției a Vl-a 
lor" la carting. La 
ticlpat pionieri din 
Mare, Bistrița, Jibou, Sighet, Cărei 
și din Baia Mare. Cîțiva cîștigători: 
M. Kelemen (Arad), M. Ciorba (Sa
tu Mare), I. Schwarzkopf ' (Baia 
Mare) și alții.

consiliul popular

ganizat „Crosul de toamnă" pentru 
elevii sighișoreni. Au fost prezenți 
peste 3 200 de reprezentanți ai șco
lilor din municipiul Sighișoara.

Cîteva rezultate: (băieți), ' clasele 
V—VI — S. E^ărdaș (Șc. gen. 5): 
clasele VII—VIII — Ă. Dumitru (Șc. 
gen. 2); clasele IX—XI — A. Coco
nea (Liceul nr. 1); (fete), cl. V—VI 
— Elena Tuba (Șc. gen. nr. 4); 
cl. VII—VIII — Margareta Meșter 
(Șc. gen. nr. 4);. cl. IX—XI — Vir
ginia Roncea (Șc. prof. „Nicovala").

făcut cu 
a „Cupei 
întreceri 

Arad,

disputa- 
castani- 
au par- 

Satu

Ion TUKCU coresp.

FESTIVAL CULTURAL-SPORTIV 
LA SIBIU

T. TOIÎĂTAN — coresp. județean

„CROSUL DE TOAMNA" AL 
ELEVILOR SIGHIȘORENI

Comitetul municipal U.T.C. Sighi
șoara, In colaborare cu 
sindical municipal și cu 
municipal al organizației pionieri
lor. avînd sprijinul C.M.E.F.S. a or-

Consiliul
Consiliul

Sub genericul „România, vatră de 
victorii" se desfășoară la Sibiu o 
amplă manifestare cultural-sportivă, 
organizată de Consiliul județean al 
sindicatelor, ~ 
U.T.C. și

în ceea 
sportive, remarcăm întrecerea 
fotbal la care au participat 24 de 
echipe de copii. Este, de asemenea, 
în plină desfășurare competiția de 
tenis de masă. La șah, întrecerile 
vor începe în ziua de 4 noiembrie.

Comitetul județean 
C.J.E.F.S.
ce privește activitățile 

de

Ilie IQJNESCU — coresp. jud,

C. Odobescu (arbitru onorific FIBA) 
— președinte, Cornel Negulescu, Ion 
Petruțiu, George Chiraleu, Mihal 
Aldea, Nicolae Iliescu și Mircea Ri- 
zea — membri. Colegiul central al 
antrenorilor va fi reorganizat cu 
ocazia plenarei lărgite a Colegiului, 
în ziua de 6 decembrie)

Cît privește comisiile locale, Bi
roul federal a hotărft lărgirea atri
buțiilor și autonomiei acestora. De 
exemplu, comisiile locale vor face 
de acum înainte programarea me
ciurilor din divizia B, deoarece s-a 
constatat că experiența efectuată cu 
întîlnirile diviziei școlare și de ju
niori a dat roade frumoase. Conco
mitent s-a stabilit ca în județele cu 
activitate bogată (Cluj, Bihor, Ti
miș ș.a.) colegiile de arbitri să facă 
ele^ în mod direct, programarea ar
bitrilor la jocurile diviziilor B, șco
lară și de juniori.

DEOSEBITA IMPORTANȚA 
DISCIPLINEI

Dacă pînă acum Comisia de dis
ciplină își limita îndatoririle la 
judecarea și sancționarea abaterilor 
de la conduita sportivă, ea se va o- 
cupa de acum înainte și de educa
rea baschetbaliștilor și de preveni
rea actelor de indisciplină. în acest 
scop, a fost alcătuit un amplu plan 
de acțiune, care prevede un ciclu 
de lecții cu caracter politic, ideo
logic, etic și educativ ; conferințe, 
sau ședințe în care vor fi dezbătute 
în mod public probleme actuale de 
ordin social, economic, internațio
nal. Toate acestea vizează atît lo
turile reprezentative cît și toate e- 
chipele divizionare.

Ai doilea fault, două aruncări libere

DE LUNI SE APLICĂ
MODIFICAREA

REGULAMENTULUI DE JOC
Biroul federal a aprobat ca, de luni 

5 noiembrie, să fie aplicată, la toate 
competițiile interne și internaționa's 
oficiale și amicale, următoarea modi
ficare a regulamentului de joc, co
municată de F.I.B.A. :

„Art. 91 : în fiecăre repriză (pre
lungirea fiind considerată continua
rea reprizei a doua), după comiterea 
a 10 faulturi personale sau tehnice, 
fiecare fault suplimentar va fj sanc
ționat cu două aruncări . libere. Dacă 
(în situația de mai sus) un jucător 
atacant comite fault în momentul 
aruncării la coș, el trebuie penalizat 
cu două aruncări la coș, fără să se 
țină seama dacă coșul a fost înscris 
sau nu. Faulturile vor fi numărate de 
scorer care, la 10 faulturi, va informa 
imediat pe arbitri șl va ridica pe 
masă un fanion roșu, spre echipa 
aflată în culpă.

def și Oprea Vlase au deplasat 
următorul lot de jucători: Cornel 
Penu și Ștefan Orban (portari) 
Cornel Tudosie, Dan Marin, Radu 
Voina, Roland Gunesch, Cristian 
Gațu, Ghiță Licu, Cezar Drăgăniță, 
Ilie Cîrlan, Adrian Cosma, .Ștefan 
Birtalan. Werner Stock!. Tjabrîel 
Kicsid și Mircea Ștef.

Începînd de azi, la Pitești, Craiova și Sf. Gheorghe

TURNEELE PE CATEGORII
LA LUPTE LIBERE

La numai cîteva" zile după înche
ierea turneelor pe categorii din ca
drul campionatului republican de 
lupte greco-romane pe echipe vor 
începe confruntările asemănătoare 
ale luptătorilor de la stilul libere.

începînd de azi și pînă duminică, 
la Pitești, Craiova și Sf. Gheorghe, 
cele 27 de formații angajate în 
lupta pentru titlul de echipă cam
pioană la lupte libere vor fi prezen
te la ultimele confruntări ale divi
ziei, înaintea turneului final. Cu a- 
cest prilej se vor stabili cele șase 
echipe (primele clasate din cele trei 
serii) ce vor lupta în ultimul act al 
competiției. De asemenea, vor fi cu
noscute și formațiile care vor re
trograda.

Dată fiind importanța acestei eta
pe, întrecerile ce vor începe azi în 
cele trei localități sînt așteptate cu 
deosebit interes de spectatori, teh
nicieni și sportivi. Experiența pri
mului turneu de libere, disputat 
în primăvară, dar mai cu seamă ce
lui încheiat duminică, la stilul cla
sic, a demonstrat că de comportarea 
fiecărui luptător în acest gen de în
treceri depinde în mare măsură 
configurația clasamentelor finale în 
cele trei serii.

Iată programul complet al turne-

elor
Steaua, Dunărea Galați, 
nica Constanța, 
Dinamo București, 
Petrolul Ploiești, 
Tricolorul Călărași (clasate în a- 
ceastă ordine după încheierea tur
neelor pe categorii, disputate în 
primăvară.

CRAIOVA (Scria a II-a) : Dinamo 
Brașov, Bapid, C.F.R. Timișoara, 
C. S. Satu Mare, Vulturii Lugoj. 
Olimpia Craiova, A.S.A. Brașov, 
C.S.M. Reșița, Vagonul Arad.

SF. GHEORGHE (Seria a III-a) : 
Steagul roșu Brașov,, C. Ș. Tîrgoviș- 
te, Progresul București, Lemnarul 
Odorhei, Mureșul Tg. Mureș, Con
structorul Hunedoara, Autosport 
Sf. Gheorghe, C.S.M. Cluj, Jiul Pe
trila.

Pe primele locuri în cele trei cla
samente se află formațiile : seria I : 
1. Steaua 92 p, 2. Dunărea Galați 
80 p, 3. Progresul Brăila 77 p ; se
ria a II-a : 1. Dinamo Brașov 104 
p, 2. Rapid București 86 p, 3. C.F.R. 
Timișoara 78 
Steagul roșu 
Tîrgoviște 89 
rești 75 p.

pe categorii. PITEȘTI (Seria I) : 
/ Hidroteh- 

Progresul Brăila, 
Nicolina Iași, 

Montorul Pitești,

p, seria a III-a : 1. 
Brașov 97 p, 2. C. S. 
p, 3. Progresul Bucu-

S-a stins din viață, după o scurtă 
dar grea suferință, prof. dr. doc. 
Florin Ulmeanu, strălucit cadru di
dactic al Institutului de Educație 
Fizică și Sport.

Activitatea sa didactică și de cer
cetare științifică a cuprins o lungă 
perioadă și se confundă aproape cu 
începuturile învățămîntului de edu
cație fizică și sport din, țara noas
tră.

Valoroasele sale cercetări științi
fice l-au situat printre fruntașii 
specialiști ai fiziologiei, atît în țară 
cît și peste hotare. A activat timp 
iiideȚungăț ca președinte al Șgcțe-

tații de Medicină Sportivă din 
țara noastră și ca membru în Co
mitetul Federației Internaționale de 
Medicină Sportivă. Pentru meritele 
sale a fost ales, în 1972, vicepreșe
dinte al F.I.M.S.

Dispariția prof. dr. doc. Florin 
Ulmeanu reprezintă o grea pierdere 
pentru institutul nostru și pentru 
medicina sportivă românească.

înhumarea va avea loc azi, vineri 
2 noiembrie ora 14, la cimitirul 
Ghencea — militar.

«VSITITUTUL DE EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT

♦
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DUPĂ EGALUL DE LA BACĂU Din problemele campionatului de tineret-rezerve
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DE 0 PARTE DISCIPLINA TACTICA,

Partida de miercuri de la Bacău, 
dintre Sport Club șl F.C. Constan
ța, deși s-a defășurat în condiții 
atmosferice neprielnice (frig, vint 
puternic ; în unele perioade a nins), 
a oferit totuși un joc plăcut, ridi- 
cindu-se. așa cum s-a apreciat în 
cronica meciului, peste nivelul cu 
care ne obișnuiseră divizionarele 
A în ultima vreme.

După o scurtă perioadă de stu
diu, formațiile s-au angajat într-o 
luptă dîrză, dusă intr-un ritm a- 
lert pînă la fluierul final, ieșind în 
evidență combativitatea tuturor ju-

AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ
SIMBATA, 3 NOIEMBRIE

Stadionul Giulești, ora 10,30 : 
Rapid — U.T.A. (tineret-rezerve); 
ora 14,30 : Rapid — U.T.A. (Di
vizia A) ;

Stadionul Progresul, ora 14,30: 
Progresul — Dinamo Slatina (Di
vizia B);

Terenul Laromet, ora 14,30: Teh- 
nometal — T.M.B. (Divizia C) ;

Terenul Steaua (Ghencea), ora 
14,30 : Șoimii TAROM — I.O.R. (Di
vizia C).

DUMINICA, 4 NOIEMBRIE

ora 12,30 :
F.C. Constan- 

ora 14,30 ;

Stadionul Republicii,
Sportul studențesc — 
ța (tineret-rezerve) ;
Sportul studențesc — F.C. Constan
ța (Divizia A) ;

Stadionul Metalul, ora 11 : Meta
lul — Electroputere Craiova (Di
vizia B) ;

Terenul
— Triumf

Terenul
roșie — Electronica (Divizia C) ;

Stadionul Progresul, ora 11 : U- 
nirea Tricolor — Sportul I.C.M.A. 
Ciorogîrla (Divizia C).

Voința, ora 11 : Voința 
(Divizia C) ;
Flacăra, ora 11 : Flacăra

De curînd am vizitat Centrul de 
juniori și copii Unirea Tricolor, cel 
mai tînăr nucleu de performanță cu
prins în rețeaua de instruire organi
zată a F.R.F., amplasat în incinta 
stadionului „Constructorul", intr-un 
cartier cu o veche și frumoasă tra
diție fotbalistică și in ansamblul, re- 
dimensionat, al uneia dintre princi
palele zone edilitare " - ■■ ■ •
care cuprinde, în 
100 000 de locuitori.

Am mers acolo nu
descoperi cine știe ce spectaculoase 
realizări. Ci pur și simplu cu inten
ția de a cunoaște, mai îndeaproape, 
cîte ceva din frămîntările unui nu
cleu fotbalistic relativ nou șl din 
datele unei biografii aproape inedite. 
Ne-a întimpinat, mai întîi, chiar de 
la intrarea în stadion, exuberanta 
manifestare a pasiunii pentru fotbal, 
evidentă in întrecerea plină de avînt, 
pe maj multe „fronturi", a grupelor 
de copii de diferite vîrste. Puțin după 
aceea, mai precis după ce impresia 
de activitate intensă și organizată a 
p-ins contur, a venit și rîndul unei 
discuții cu antrenorul Eugen Mlădiu 
— coordonatorul centrului — pe care 
l-am desprins cu greu din mijlocul 
„armatei" sale de fotbaliști liliputani. 

Experimentatul tehnician, angajat 
îi prezent într-o entuziastă muncă 
cie instruire a schimbului de mîine, 
r.e-a înfățișat, în puține cuvinte, dar 
suficient de edificatoare, imaginea 
toarte tînărului centru de pe „Con
structorul". ia un an și jumătate de la 
înființarea sa. Cu acest prilej, am 
aflat, printre altele, că selecția celor 
aproximativ o sută de mici 
organizați la această oră 
grupe de juniori și patru 
s-a făcut dintr-un număr

ale Capitalei, 
prezent, peste

cu gîndul de a

fotbaliști, 
pe două 
de copii, 
de peste 

2 000 de „candidați", majoritatea pro- 
veniți din cartierele Berceni, Giur
giului, Olteniței și din comunele 
Apărătorii Patriei și Popești Leor- 
deni; că întreaga acțiune de selecție

w

X

de

ale 
de- ■ 
că 
s-a 
lui 

„dis- 
Lică 
tere- 

contra-

băcăuanii au 
de dominare, 
finalizare s-a

cătorilor. Dacă în final s-a consem
nat o „remiză", aceasta se dato- 
rește și carențelor manifestate de 
ambele apărări, dar, mai ales, 
cea băcăuană.

Miercuri, constănțenii au confir
mat forma bună manifestată încă 
de la începutul sezonului actual. 
Totodată, ei au dovedit Că aplică 
corect indicațiile tactice ale antre
norului Hașoti, fiecare jucător ac- 
ționînd pe spații mari. Imediat, 
după primele acțiuni ofensive 
gazdelor, s-a văzut că sistemul 
fensiv este bine pus la punct, 
mijlocașul Constanlinescu 
transformat într-o „umbră" a 
Dembrovschi, anihilîndu-1 pe 
pecerul" băcăuan ; iar Vigu și 
au acoperit cu brio mijlocul 
nulul, declanșînd totodată
atacuri fulgerătoare continuate de 
trio-ul Tănase-Caraman-Măreules- 
cu. Dar, speranțele lor într-o vic
torie, care de altfel începuse să se 
contureze în repriza secundă, cînd 
Tănase a semnat al doilea gol al 
echipei sale, le-a spulberat Hrițcu 
— prin centrarea sa cu un efect 
care rareori se vede, balonul in- 
trînd în colțul lung.

Este adevărat că 
avut unele perioade 
însă imprecizia în
manifestat vădit la înaintașii Sport 
Clubului. Băluță, Pană, Munteanu 
și Dembrovschi au șutat de multe 
ori imprecis sau chiar au luftat din 
poziții excelente de a înscrie. Punc
tul nevralgic însă al gazdelor l-a 
constituit linia de fundași, compo- 
nenții ei dovedind lipsă de inspi
rație și de sincronizare în destră
marea atacurilor adverse.

Deci, remiza consemnată pe sta
dionul din Bacău a reflectat just 
raportul de forțe de miercuri : o 
mai bună tactică la constănțeni și, 
respectiv, un număr mai mare de 
acțiuni ofensive constituite de bă
căuani.

Pompiliu VINTILĂ

Luptă strînsă și în campionatul de 
tineret-rezerve ! Luptă acerbă in 
frunte ca și în jurul penultimului 
loc. Iar în caruselul acesta nu lip
sesc nici frumoasele surprize. In ul
tima etapă încheiată miercuri, eu 
partida de la Bacău, meciurile cele 
mai disputate s-au jucat la București 
(Dinamo—„U“ Cluj), la Ploiești, la 
Iași, Craiova și Bacău.

Derby-ul ultimei etape n-a stră
lucit, fiind în ton cu meciul echipelor 
mari, Petrolul și Rapid, fără prea 
multe faze valoroase. Campioana „en 
titre", Petrolul, a învins la limită pe 
fostul lider, dar dincolo de acel gol 
înscris de Dobre, după ce mingea a 
revenit din bara porții lui Ioniță, 
gazdele n-au prea impresionat. S-a 
jucat mult pentru puncte, ceea ce ar 
trebui să ne întristeze, avînd în ve
dere rațiunea supremă a acestui cam
pionat. Vorbeam, insă, de surprize. 
Și victoria petroliștilor nu poate Ii 
o surpriză. Marea surpriză s-a con
sumat la București. Dinamo, cîndva 
lider, echipa cu cea mal bună apă
rare, a fost învinsă acasă, cu 1—0, 
de „U“ Cluj, formație care în etapa 
precedentă pierdea pe teren propriu 
în fața uneia din ceie mai slabe echi
pe. Explicația ? Ne-a oferit-o antre
norul tinerilor dinamoviști, Lică 
Nunweiller realist și matur cum a 
fost și ca jucător : „Cred că am gre
șit puțin și în procesul de pregătire, 
forțînd cam mult cu acești copilandri. 
Dar, în primul rînd, am greșit lău- 
dindu-i după primele succese. Nu 
s-au dovedit pregătiți moral pentru 
a suporta acele izbînzi. Laudele i-au 
schimbat peste noapte. Așa se face 
că după te în nouă meciuri primi
sem două goluri, în ultimele două 
partide *ni primit trei goluri !“... 
Elementul acesta de ORDIN MORAL 
se pare că reprezintă o problemă 
fundamentală a eșalonului de tineret 
(și tot mai puțin de rezerve). E poate 
șl cazul echipei Steaua, formație în 
componența căreia • activează, cum 
am mai spus-o recent, jucători foarte 
dotați. Steaua este lider ia ora ac
tuală, are cel mai eficace atac, dar 
antrenorul Carol Creiniceanu se de
clară nemulțumit — după victoria în 
fața Iu; F.C. Argeș — de jocul expe
rimentatului trio Âniarandei—Agud— 
Szabados, toți fotbaliști de primă 
divizie. Probabil că cei trei plătesc 
și ei tribut, acum, laudelor aduse 
cîndva...

Luptă strînsă, deci, în „Divizia ti
nereții". După o etapă cu 22 de go-

Juri Înscrise, și multe alte... goluri 
relevate în jocul ca atare al tineri
lor, vine o rundă care va începe 
sîmbătă, fără partide de zile mari, 
dar nu lipsite de interes, și va con
tinua duminică cu două jocuri ce se 
pot numi derby-uri : „U“ Cluj —
Steaua ; F.C. Argeș — Politehnica 
Iași. Dincolo de aceste jocuri ale 
etapei a Xll-a va trebui să testăm, 
însă, psihicul tinerilor jucători che
mați să asigure schimbul de mîine. 
Și cum, pînă acum, aprecierile favo
rabile s-au convertit imediat — dato
rită unor carențe ce țin de persona
litatea neformată — în înfumurare, 
trebuie să precizăm din capul locu
lui că aceste 11 etape disputate pînă 
acum ne-au eferit foarte multe mo
tive de nemulțumire. Jocul ca atare, 
tehnic și tactic, și, mai ales, l angaja
mentul fizic, înțeles în adevărata sa 
seninilicație, reprezintă încă proble
ma majoră pentru formațiile de tine
ret-rezerve. Am vrea să credem că 
în acest tur de campionat ele vor 
primi cit de cit o rezolvare favora
bilă. Mulți antrenori au dovedit că 
încearcă asemenea metamorfoze. A- 
cum, este rîndul tinerilor jucători !...

Mircea M. IONESCU

Sporting" din Roșiori-„Oltul" din Măgurele: 1-1
Bina, confraților, așa e, „A'-ul nu merge, cine a 

văzut Argeșul — Steaua nu poate decît să dea drep
tate celor în drept, meci bun să te crucești ; Dina
mo — „U* idem, nu fiindcă ar fl pierdut marile bucu
reștene, nu, asta e viața, oricine poate pierde acasă 
dor cum ?. La „A* să facem pauză de privire, la 
„B* eu personal mă uit cu o anumită frică, se în
țelege de ce (deși mă bucur pentru Gloria — Buzău, 
n-aș putea spune de ce, dar țin și eucuBuzăul, zău...), 
merg mai departe și ajung 
lui Hristache care m-a sfătuit 
dom’le cu fotbalul, mai avem și 
sporturi"... L-aș crede, dar pînă Io 3 
noiembrie, cînd va fi ce va fi la Ti
rana, 
nezii, 
țumiți 
orice 
fotbal 
tele lui Țopescu din cupele europene 
și ceea ce văd mă trimite la scrisoa
rea de dor a unui minunat prieten din 
Brasov, Stolian lonescu, prieten de 
suflet dobîndit prin această cronică, 
om cu care mă aflu în coresponden
ta de cînd fin să fiu Belphegor, a 
corespondență de suflet și simțiri, 
care mă fericește pentru ideea de a 
mă face ziarist. Brașoveanul îmi 
pre fotbal — deși și dînsul ar fi __  __ ,
gă altundeva. Ce-I roade e concepția meciurilor în 
deplasare, ideea de „gazdă" și „oaspeți", prejudeca
tă că „afară" nu te duci ca să cîștigl. îi dau cu-
vîntul, cu o mare plăcere, fiindcă omul are și stil
și „acoperire" — aur prin experiență :

„în 1940 jucam la Turnu Măgurele cu „Oltul", o
echipă de aceeași „factură" cu a noastră. (V-am mai
spus oare ? — eu jucam ca porlar la „Sporting" din 
Roșiorii de Vede). Ne-au presat de ne-au ieșit ochii 
din cap. Am apărat tot. C—0. Prin minutul 75 scapă 
Bică al nostru și marchează. Publicul, cam 1 500 de 
oameni, un vulcan în miniatură. Huiduieli și ame
nințări (în paranteză : eu jucam prima oară în de; 
plasare). Arbitrul, localnic. Joc „amical", dar cu mari 
ambiții. După două-trer minute, 11 m la poarta noas

ia vorba prfetenu- 
dur: " ’ ‘ -
alte

„Mai lasâ-ne

IN OBIECTIV - DIVIZIA C

• alba- 
neniul - 
atunci

unde — zice Hașoti — 
batâ-i norocul, ar fi i 
cu un meci nul, pină 
mi-ați flutura prin fața, eu ’ot 
văd. Așa că mă uit la secven- ÎEll

scrie tot des- 
vrut să ajun-

tră. Fictiv. Mă rog. Trage Oaie Angelescu. Ies (pe o- 
tunci se ieșea diri poartă), îi micșorez unghiul >• 
prind. Vulcanul erupe In continuare. Degajez. Ere 
mia, un fundaș al nostru mai... bătrîn (cam cotono- 
gar) Îmi zice : „Ești nebun ? Vrei să ne rupă ăștia 
oasele ? De ce n-oi lăsat gol î" După cîteva minute, 
la o minge trimisă acasă, Eremla Îmi fluieră a ghiu
lea pe lingă ureche. 1—1 ! Vulcanul se stinge. In 
camion, la întoarcere : „Bine, bre, nea Eremia... Ere- 
mia, către Gică Velea, alt veteran, extremă : „Ara- 
tă-i, Gică, aurul din gură I Vezi, puștiule, ăștia l-au 

procopsit cu dinți de aur I” Așa era.
! Atunci. Dar 
l asta că în
■ dacă scoți meci egal ? De ce se bate 
i otîta monedă — falsă ! — pentru o
• gogoriță existentă numai în mintea'
* unor oameni (nepricepuți) ? Cui foto 
s sește ? Sînt convins că acei care sus- 
»țin acest punct de vedere, întrebați,
• nu știu să-l susțină. Gazon străin ? 
J Basme !. Public străin ? Apă de
■ ploaie I Basme, gogorițe... fandacsii I 
■Să se scoată jucătorilor din cap a 
•ceastă derutantă idee. Să se înceapă
* cu presa și să se termine cu antreno- 
ș rii. Nu există — în fapt — avantaj

sau dezavantaj al terenului.
Jucătorilor trebuie să li se insufle altceva : valoa

rea I Asta hotărăște și nimic altceva. Garantez că o 
echipă degrevată de această tară morală va juca 
mult mal bine în deplasare decît pînă atunci.

Spaima de jocurile în deplasare poate că 
este hotărîtoare în jocurile interne, pentru că 
luăm pe mere dăm pe pere. Dar în confruntările 
ternaționale este dezastruoasă. Și, din păcate, 
cultivă po scară largă, Ja toate nivelele, cu o 
conștientă înduioșătoare"...

înduioșătoare sau/nu — ce te faci dacă nea Ste- 
lică lonescu din Brașov are dreptate ? Sau n-are ? 
Dacă s-o schimbat ceva din ’40 pîno azi ? Dar dacă 
nu s-a schimbat nimic, și fotbalul tet pe goluri se 
joacă, CU porți de 7,32/2,44 și tot în 11 oameni?

\ BELPHEGOR

acum De unde ideea 
deplasare e mare lucru

nu 
ce 
in
se 

in

MIC BILANȚ DUPĂ ZECE ETAPE
9 Chimica Tirnăveni, singura echipa neînvinsa in campionat • Cifre și date semnificative

în cel de al treilea eșalon al cam
pionatului republican, Divizia C, du
minică s-a disputat cea de a 10-a 
etapă 
foarte

care a prilejuit confruntări 
echilibrate, majoritatea par-

egalitate cu Lacul Ursu Sovata 
(1—1 în etapa a VIII-a) și cu Fo
rests Bistriță (2—2 în etapa a V-a) ; 
ambele jocuri au avut loc în depla
sare, ceea ce pledează in favoarea

• Extrem de echilibrate sînt for
țele în seriile a VIII-a și a XH-a, 
dintre primele șl ultimele clasate 
existind o diferență de numai 8, 
respectiv 5 puncte.

și, mai apoi, însăși activitatea de 
pregătire fotbalistică au beneficiat de 
sprijinul conducerilor unor instituții 

■ de învățămînt elementar din sectorul
V al Capitalei, cum au fost, de pildă, 
Școlile generale nr. 96, 102, 103, 108, 
110, 111, 114, 120, 189, 190 și 194; că pro
cesul de instruire, insumind, în me
die, 10 ore săptămînal, se desfășoară 
zilnic, atît dimineața cit și după 
amiaza ; că din rîndurile celor o 
sută de componenți a; echipelor cen
trului cîteva nume promit o verita
bilă afirmare în perspectivă. Printre 
aceștia, juniorii : I. Costache, T. Ra

Centrul de juniori și copii
Unirea Tricolor

»\\\\\\\\\\\\\^

du, N. Uie, Gh. Nicolae, Zarian și 
Boldiș, precum și „piticii" V. Arcuș, 
C. Andrei, C. Stroie, D. Ioniță, G. 
Tudor, C. Fieleanu, M. Tudor, D. Șer- 
ban, Cr. Ene, frații Marinea- 
nu, G. Enache, P. Florescu, 
Stanciu, I. Radu, B. Ștefănescu, 
Popescu, D. Badea. Gh. Daniel, 
Biro ; că centrul de copii și juniori 
Unirea Tricolor se bucură de ajuto
rul moral și material al asociației- 
tutore ITA București (președinte Otto 
Holzman); că în privința dotării cu 
echipament sportiv, situația poate fi 
considerată ca satisfăcătoare ; că 
există în prezent condițiile Unei co
laborări, reciproc avantajoase, cu 
Căminul de copii orfani de pe lingă 
Școala generală nr. 1C2 (director A. 
Cristescu), precum și perspectiva ca 
acesta să devină o pepinieră perma
nentă a centrului de fotbal Unirea 
Tricolor...

Antrenorul Eugen Mladin a vorbit,

V. 
D. 
A.

în general, mai mult despre lucrurile 
care-i făceau, evident, plăcere. Obiș
nuit să lupte cu greutățile și conside- 
rîndu-le, pe multe dintre ele, ineren
te începutului, el s-a referit în mai 
mică măsură . la ceea ce ar putea 
constitui mai devi-eme sau mai tîrziu, 
o frină în activitatea de formare a 
viitorilor fotbaliști. Prezența noastră, 
chiar și de scurtă durată, în intimi
tatea Centrului de copii și juniori 
Unirea Tricolor ne-a dat, însă, ocazia 
să remarcăm și unele aspecte criti
cabile. Așa este, de pilda, problema 
spațiului de antrenament (un teren 
de pămînt și altul de zgură) complet 
impropriu unei instruiri de calitate. 
Sau insuficienta încadrare a centru
lui unde, în afara Iui Eugen Mladin, 
mai funcționează Încă un antrenor, 
Gh. Cristoloveanu, în total deci, doi 
tehnicieni la 100 de copii, cu un 
program de pregătire zilnic, dimi- 

’ neața și după amiaza ! Ar mai fi ceva 
de spus și despre lipsa asistenței 
medicale, la stadion și despre faptul 
că cei accidentați (așa cum se prezintă 
spațiul de antrenament accidentele 
sînt inevitabile) trebuie să meargă 
la o distanță destul de mare, la cabi
netul Liceului metalurgic, pentru 
tratament.

Deloc neglijabile, asemenea nea
junsuri impun, din partea celor în 
drept, măsuri în consecință. Aceasta 
în ideea ca munca din cadrul celui 
mai tînăr centru de fotbal ai țării 
să cunoască satisfacția împlinirilor 
depline, ca roadele activității sale să 
se înscrie în aria de manifestare su
perioară a performanței.

I. MIHAI

BANI, 
AUTOTURISME 
SI EXCURSII LA 
MOSCOVA, 
LENINGRAD 
ȘI PARIS.

(CU AVIONUL )
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MÎINE, ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR!
• Piața premiilor pentru concursul Pronoexpres din 31 octombrie a.c. 

va începe în Capitală joi 8 noiembrie a.c. pînă ia 31 dec. 1973.
in țară : incepind de aproximați» luni 12 noiembrie a.c, pinâ Ia 

31 decembrie 1973.

• „Campioana meciurilor egale" 
este formația bucureșteană T.M.B. 
cu 6 drawuri ; 18 divizionare C n-au 
realizat încă nici un meci egal.

• .Golgeterul etapei a X-a este 
Bota", de la Unirea Focșani, care* în 
partida cu Chimia Buzău a înscris, 
toate cele patru goluri 
sale.

• Unirea Dej, care a 
seria a IX-a din etapa 
VII-a, a revenit în fruntea seriei, 
în etapele a VIII-a și a IX-a Uni
rea a cedat șefia altor formații da
torită unul joc pierdut la... masa 
verde, pentru nerespectarea dispozi
ției regulamentare privind utiliza
rea jucătorilor trecuți de 26 de ani.'

★
în Încheiere, o felicitare adresa

tă arbitrului Gheorghe Vitan (Cra
iova) de către conducerea echipei 
Dacia Orăștie, pentru competența 
cu care a condus meciul de la Si- 
meria ; cu toate că el s-a încheiat 
CU scorul de 2—1 în favoarea for
mației C.F.R. Simeria.

Toma RABȘAN

■W'®

MECIURI RESTANTE

O fază din derby-ul seriei bucureștene, Triumf — Flacăra roșie (3—2). Portarul Cojocaru (Flacăra roșie) 
primește ccl de al treilea gol. FOTO : N. TOKACEK — coresp.FOTO : N. TOKlACEK — coresp.

ale echipei

condus în 
I pînă la a

In seria a
Cimentul Turda — 

Turzii 0—0
Unirea Alba Iulla 

lonta 1—1

ÎN DIVIZIA C
IX-a
Arieșul Ciinpia

Recolta Sa-

DUNAV Ruse-PROGRESUL

Progresul a susțl- 
meci amical la

București 0-1 (0-0)
Divizionara B 

nut miercuri un 
Ruse, în compania formației locale
Dunav. Progresul a cîștigat parti
da cu scorul de 1—0 (0—0), prin 
golul marcat de Apostol, în min. 
70.

Din rîndurile fotbaliștilor bucu- 
reșteni, care au prestat un joc a- 
plaudat de localnici, 's-au remarcat 
Dragu, Moraru, Badea și Ion San
du.

tidelor încheindu-se la un scoc 
strîns. Doar cîteva echipe au reu
șit să înscrie un , număr mai mare 
de goluri, ca de pildă, Relonul Să- 
vinești și Unirea Dej cîte 7, A.S.A. 
Cîmpulung și Unirea Sf. Gheorghe 
cîte 5. în rest, victorii la limită (în 
39 jocuri învingătoarele au cîștigat 
la un gol diferență, iar 21 de par
tide s-au încheiat la egalitate). Gaz
dele s-au prezentat, în general, 
bine, nepermițînd oaspeților să ob
țină punctele puse în joc decît în 
10 meciuri. De altfel, în ultimele 
etape situația a foșt cam asemănă
toare, în etapele a VIII-a și a IX-a, 
formațiile oaspe și-au adjudecat vic
toria numai în 22 de întâlniri.

Etapa a X-a a produs destul de 
puține schimbări în fruntea clasa
mentelor, în șapte dintre serii lide
rii menținîndu-se. Detronări s-au 
făcut în seriile I (Unirea Iași a luat 
locul echipei Textila Botoșani), a 
II-a (Relonul Săvinești — Trotusul 
Gh. Gheorghiu-Dej), a III-a (Po
iana Cîmpina — I.R.A. Cîmpina), a 
IV-a (Portul Constanța — Marina 
Mangalia) și a IX-a (Unirea Dej 
— Metalul 
continuă o 
dă un plus 
tiției. Doar 
să se distanțeze cu 3 și 2 puncte 
față de principalele pretendente la 
șefie. Acestea sînt Triumf Eucurești, 
cu 16 puncte (seria a V-a) și, res
pectiv, Chimica Tirnăveni 18 puncte 
(seria a Xl-a).

Asupra divizonarei din Tirnăveni 
vom insista mai mult, întrucît la 
ora actuală ea are un palmares ne
egalat. A totalizat cel mai mare 
punctaj dintre toate fruntașele și 
se poete mîndri că este singura e- 
chipă neînvinsă în campionat. Din 
10 jocuri a cîștigat 8, terminînd la

Aiud). între fruntașe 
luptă strînsă, ceea ce 
de atractivitate compe- 
două fruntașe au reușit

unsprezecelui din Tirnăveni. Aceas
tă formație activează de 10 ani în 
divizia C, în mai multe ediții ale 
campionatului fiind printre frunta
șele seriei în care juca. Chimica 
este antrenată acum de Gheorghe 
Motrocea, care a reușit să imprime 
echipei un stil propriu de joc, cu 
accent pe ofensivă, ceea ce reiese 
și din golaverajul obținut pînă a- 
cum : 27—9. Lotul este compus din 
18 jucători, dintre care 4 sînt ju
niori, titulari. Mezinul formației 
este mijlocașul Dorfer (17 ani), iar 
veteranul Deac, 30 ani. Golgeterul, 
după 10 etape, este Cornel Cîrnat 
cu 8 goluri marcate. Vîrsta medie a 
formației : 22 de ani. Un amănunt 
important din viața echipei este 
disciplina fermă de care dau dova
dă toți jucătorii săi. în ultimele trei 
ediții ale campionatului, formația 
din Tirnăveni nu a avut nici un ju
cător suspendat 1 Duminică, Chi
mica susține cel mai greu meci din 
acest tur al campionatului, la Sf. 
Gheorghe, cu Oltul, clasată pe lo
cul secund în seria a Xl-a. Dacă 
reușește să treacă cu bine de acest 
examen, „ll“-le din Tirnăveni va 
lua o serioasă opțiune pentru cîș- 
tigarea seriei.

Iată cîteva date statistice și as
pecte mai interesante, din campio
nat :

• în zece etape s-au marcat 2589 
de goluri ; cele mai multe în seria 
Xl-a — 251, cele mai puține, 165, 
în seria a Xll-a ;

• Au mai rămas doar două for
mații care nu au cîștigat nici un 
joc : Carpați Nehoiu (seria a III-a), 
(fosta Carpați Buzău) și Sportul 
I.C.M.A. Ciorogîrla (s.V.). Arrubium 
Macin, din seria IV-a, a reușit du
minică prima sa victorie : 2—0 cu 
Voința Constanța.

• Printre codașele seriilor care, 
în schimb, au obținut cele mai mul
te puncte sînt: Locomotiva Adjud 
(seria a II-a), Gloria Arad (VIII), 
Victoria Zalău (X) și Oltul Rm. Vîl- 
cea (XII), cu cîte 7 puncte.

Unirea
Chita 0—O

(0-D 
în seria 

Zalău —
a X-a 
Bihoreana Mar’

V A ft
DOUĂ SURPRINZĂTOARE IHFRIKCERIĂEE FOTBALIȘTILOR NOȘTRI JUNIORI

(Urmare din pag D

multă vreme, tinerii noștri jucători 
au fost deficitari. Nu același lucru II 
putem spune și despre oaspeți care — 
foarte bine pregătiți fizic — au reu
șit să evolueze relaxat, cu mult calm, 
să conducă în permanență cu un gol 
De tabela de marcaj.

In primul meci s-au întîlnit echi
pele de perspectivă ale celor două 
țări, alcătuite din jucători nășeați 
după 1 august 1956. Formația noastră, 
surprinzător, a început foarte timid 
jocul — de parcă ea ar fi jucat în 
deplasare — și în min. 15 a primit 
gol (S. Nikolov). Încercările „speran
țelor" noastre de a restabili egalita
tea s-au lovit de apărarea fermă, de
cisă, a oaspeților care, pe contraatac, 
mai puteau marca din nou (min. 20). 
prin același S, Nikolov, care a ratat 
însă dintr-o poziție excelentă. Abia 
în repriza secundă, combinațiile efec
tuate de Popescu, Leac, Nemțeanu au 
căpătat claritate și egalarea a sur
venit în min. 50, C. Popa șutind din 
voie, puternic, precis, imparabil. Fi
nalul meciului a aparținut însă tot

’t

ROMANIA I — BULGARIA I 0—1 (0—1)
ROMANIA : Ioniță — Cotigă. Agiu, Filler, Corneliu — Gruia, Hurloi, So

lomon (rain. 75 Cimpeanu) — Dragnea (min. 60 Asaîtel), Grosu, Vrinceanu.
BULGARIA ; Kostadlnov — Kașerov, Encev. Mitov. Iliev — Todorov, 

Atanasov (mln. 65 Stankov), lakimov — Manolov, lanaktev, loncev.

ROMANIA II — BULGARIA II 1—2 (0—1)
ROMANIA II : — Lung — Grecu, Popa. Vlad. Dragomir — Giurgiumică, 

Zahlu, Leac •— Mirea, C. Popescu, Dinea. Au mai jucat Nemțeanu, Moldo
van, Fne, Potopea.

BULGARIA IT : Panev — PI. Nikolov, Madjarov, N. Krstev — Gheorghiev 
— Zdravkov, Doncev — S. Nikolov, ” — 
Spasov).

V. Krstev, Markov, Velicikov. (min. 70

in seria
Carpați Covasna — 
vata 4—0 (3—0)

a XI-*
Lacul Urau So

SA CIȘTIGE PRIN ORICE MIJLOACE!
La Cugir, nu se știe acest lucru ?

juniorilor bulgari care au rrușit să 
înscrie golul victoriei prin Zdravkov 
(min. 74).

A doua partidă a cuplajului a o- 
pus primele selecționate de juniori 
ale României și Bulgariei. Și „po
vestea" din partida jucată în deschi
dere s-a repetat aidoma, doar per
sonajele fiind altele. în min. 11 ta
bela de marcaj indica deja 1—0 pen
tru oaspeți. Ei au înscris prin Ion- 
cev — o extremă foarte rapidă — 
care a reluat în gol balonul respins 
de Ioniță, din plonjon, la șutul lui 
Manolov. Echipa noastră, deși avea 
în rîndurile sale cîțiva jucători cu

oarecare experiență competițională 
(Vrînceanu, Hurloi) nu a reușit să 
marcheze nici un gol deoarece a 
păcătuit prin aceea că a încetinit 
mereu ritmul de joc tocmai în fa
zele de finalizare, permițînd, în a- 
cest fel, juniorilor bulgari să inter
cepteze foarte multe baloane și să 
contraatate rapid și extrem de peri
culos. Totuși, în minutele 15, 24, 51, 
60 șl 64, Grosu (de două ori), Hurloi, 
Solomon și Dragnea ar fi putut în
scrie golul egalizator dar n-au reu
șit s-o facă pentru că ori s-au gră
bit, ori au șutat defectuos din poziții 
excelente.

Pentru a ajunge la Cugir, unde 
avea de arbitrat meciul dintre Me
talurgistul Cugir și Corvinul Hune
doara, inginerul Traian Moarcăș, 
din Brașov, a trebuit să se scoale 
cu noaptea în cap și să pornească 
spre gară, unde, la ora 3,44 avea ac
celeratul 201, care îl ducea la Cugir. 
Duminica, tot omul doarme mai tîr
ziu și apoi își petrece timpul cu fa
milia. Arbitrii, însă, sînt în tren, 
călătorind spre locuri unde nu-i aș
teaptă nici flori, nici aplauze, cl 
pasiuni dezlănțuite, greu de stăpî- 
nit. Așa s-a întîmplat și cu ingine
rul Traian Moarcăș, pe care demo
nul fotbalului l-a readus, ca arbi
tru, în lumea balonului rotund, pe 
care o părăsise, după o lungă ac
tivitate competițională.

De la tabloul acesta, al plecării 
lui Traian Moarcăș, arbitru din lo
tul A, la Cugir, să trecem acum la 
celălalt tablou, al plecării lui din 
Cugir, după terminarea meciului 
Metalurgistul — Corvinul Hunedoa
ra. Aproape o oră, el și cu ajutoa
rele sale de la tușă n-au putut ple
ca de la stadion, pierzînd pînă la 
urmă și trenul, din cauza unui grup 
de spectatori certați cu etica cetă
țenească și orbiți de patimă, care 
voiau să-l „pedepsească" pe condu
cătorul partidei, pentru faptul că 
nu acordase o lovitură de la 11 me
tri în favoarea gazdelor, la o fază 
în care nu se produsese nici o in
fracțiune și, deci, regulamentul nu 
cerea nici o sancțiune. Dar, pentru 
unii spectatori de pe terenurile 
noastre de fotbal, regulamentul nu 
există, decît în măsura în care el 
concordă cu interesele echipei favo
rite. La Cugir, deci, potrivit aces
tor interese, în cadrul regulamentu
lui sau 
buia să 
lovitură 
arbitrul 
grup de 
injurii și l-a așteptat pentru a se 
răfui cu el. De altfel, cu toată in
tervenția organelor de ordine, unul 
dintre tușieri a și fost lovit.

Un episod regretabil, dar izolat, 
pe terenul din Cugir ? Nicidecum, 
căci, două săptămîni mai tîrziu, la 
28 .octombrie, la jocul cu Olimpia 
Satu Mare, condus de alt arbitru 
divizionar A, I. Chilibar, lucrurile

în afara Iui. arbitrul tre- 
acorde Metalurgistului o 
de la 11 metri. Și, fiindcă 
n-a făcut acest lucru, un 
huligani l-a acoperit de

s-au repetat aproape aidoma. Iată,, 
de altfel, ce a scris conducătorul 
partidei, în foaia de arbitraj, refe
ritor la atitudinea publicului : „Am 
întîlnit un public de un subiecti
vism maxim, care vrea ca echipa 
sa să cîștige prin orice mijloace. 
Brigada de arbitri a fost insultată 
grosolan, am fost scuipați și ame
nințați".

în ședința de miercuri seara, Co
misia centrală de competiții și dis
ciplină a F.R.F. a luat în discuție, 
de față fiind și reprezentanții Me
talurgistului Cugir, aceste aspecte 
reprobabile. Nu s-ar putea spune 
că conducătorii echipei locale nu 
s-au străduit să restabilească ordi
nea, să-i apere pe arbitri. De ase
menea, din actele de la dosar a 
reieșit că unii dintre scandalagii au 
putut fi identificați și pedepsiți con
form Decretului nr. 153. Astfel, Ni- 
colae Mureșan și Cornel Gabor au 
fost amendați cu cîte 1 000 de lei,’ 
iar Axente Mărginean și Gheorghe 
Ciuci vor trebui să plătească și ei 
cîte 500 lei pentru felul cum înțeleg 
ei să „sprijine" echipa locală. O-. 
prindu-se și asupra acestor elemen
te, a reacției Cugirului împotriva 
turbulenților, Comisia de disciplină 
n-a aplicat cea mai severă sanc
țiune, ridîcînd, totuși, Metalurgis
tului Cugir dreptul de organizare 
doar pc o etapă.

De fapt, nu aceasta a fost sanc
țiunea principală, ci AVERTISMEN
TUL ce i s-a dat echipei din Cugir,! 
că reeditarea unor asemenea inci
dente va duce la RIDICAREA. 
DREPTULUI DE ORGANIZARE.. 
PÎNĂ LA SFlRȘITUL CAMPIO
NATULUI.

Perspectiva de a nu mai vedea unt 
meci de fotbal pe stadionul lor din 
Cugir, trebuie sâ-i pună pe gînduril 
și pe acei spectatori care, din pa-: 
timă pentru echipa lor, săvîrșesc 
astfel de acte nesăbuite. Iarceilalți 
spectatori, nu ne îndoim, vor de
veni aliați de și mai mare nădejde! 
ai ordinii, luînd poziție împotriva 
celor ce au manifestări necorespun
zătoare și ferind astfel Cugirul de. 
perspectiva nedorită și neplăcută de 
a nu se mai întîlni duminica, cu 
sportul lor îndrăgit — fotbalul.

Jack BERARIU

i Ii



GIMNASTELE ROMANCE
EXCELENTA IMPRESIE

IN DEMONSTRAȚIA DE LA ANKARA
Cu prilejul aniversării a 50 de ani 

i de la proclamarea Republicii Tur-
I ■ cia, au avut loc la Ankara mai mul-

(te manifestări sportive, printre aces
tea figurînd și o demonstrație de 

gimnastică la care forul turc de 
|specialitate a invitat o echipă fe- 
Bminină din România precum și re
prezentativa de gimnastică moder
nă a Bulgariei, deținătoarea titlu
lui mondial.

După cum ne-a relatat, conducă
torul delegației noastre, tov. Fr.

| Ldwy, demonstrația desfășurată în 
Palatul sporturilor „Atatiirk" a fost 
urmărită de aproximativ 7 000 spec
tatori, printre care o serie de perso- 

, nalități ale vieții politice și cultu- 
ral-artistice din capitala Turciei. Cu 
acest prilej, gazdele au prezentat 
cîteva ansambluri de gimnastică,

precum și dansuri cu caracter fol
cloric, iar gimnastele din țara noas
tră au evoluat cu programe liber 
alese la toate aparatele. O impresie 
deosebită a lăsat Nadia Comăneci 
care a fost ovaționată îndelung de 
întreaga sală. Comportări remarca
bile au mai avut Rodica Sabău, Iu- 
liana Simonfi și Gabriela Trușcă. 
în continuare au evoluat gimnastele 
din Bulgaria.

La încheierea programului, preșe
dintele federației de gimnastică a 
Turciei a adresat conducătorului 
delegației române mulțumiri căldu
roase pentru participarea sportive
lor noastre la demonstrația de la 
Ankara, apreciind că prin înalta 
valoare a evoluției lor sportivele 
românce au făcut o bună propa
gandă pentru această disciplină.

TURNEUL COUBERTINÎNAINTEA deciziei Șl BORG

TURNEELE DE SAH

NOVI SAD. în partidele întrerupte 
din rundele a 7-a și a 8-a, două vic
torii a obținut marele maestru iugo
slav Janosevici, care a cîștigat la 
Szilagy și Langeweg. în clasament, 
pe primele locuri se află acum Jano
sevici și Matulovici (ambii Iugosla-- 
via) cu cîte 7i/2 p, urmați de Bul- 
jovcici (Iugoslavia — 7 p. Lein 
(U.R.S.S.) — 6i/j p (1), Ciocâltea (Ro
mânia) — 6i/j p, Langeweg (Olan
da) — 6 p, Adorjan (Ungaria) — 
5% p (1), Dezze (Iugoslavia) — 5'.) p, 
Măriei. (Iugoslavia) 5 p etc.. în runda 
a H-a, Victor Ciocâltea, cu piesele, 
negre, îl întîlnește pe Szilagy.

★

ATLETISMUL NOSTRU
(Urmare din pag. 1)

și psihică de efort ! In acest an s-a 
putut constata un progres în probele 
de semifond și fond, deși — să recu
noaștem — cu linele excepții, rezul
tatele alergătorilor noștri sînt încă 
departe de nivdlul internațional. Im
portant este insă faptul că s-a „rupt" 
ritmul inerției tradiționale și că unii 
dintre atleți fac acum cîte 2—3 antre
namente pe zi, ceea k'e, cu siguran
ță, va da roade. Ainxvăzut, in con
troalele pe teren, antrenori care nu 
fac decit antrenamente eu intervale, 
în ciuda faptului că o asemenea me
todă a fost criticată. Este semnifica
tiv și faptul că cei mai mulți dintre 
aruncători obțin rezultate bune în 
primele concursuri, din primăvară. 
Este o consecință directă a lucrului 
de forță pe care-I efectuează în săp- 
tămîniie de pregătire de iarnă. Mai 
apoi, in sezonul concursurilor de 
vară, lucrul de forță cade pe un plan 
secundar și rezultatele atleților nu 
mai cunosc linia ascendentă aștepta
tă, firească. Am dat doar două exem
ple. Ar mai, fi incă multe. Trebuie 
ca. din acest moment, mai mult ca 
oricînd, să declanșăm o adevărată 
bătălie împotriva rutinei (a antreno
rilor și a atleților), împotriva „șa
blonului" în pregătire. Pentru a pu
tea realiza ceva deosebit consider că 
este de datoria fiecărui antrenor să 
organizeze săptănțînal, cu elevii și 
ceilalți juniori, minimum șase antre-

■ namente — în timpul perioadei șco- 
îiare — și 8—10 lecții de antrenament 
Lin timpul vacanțelor. La seniori aces- 
Ete antrenamente săptăminale trebuie
■ să fie 8—12. Altfel nu se mai poate 
i progresa !“
( Prof. MIHAI RAUȚOIU : „La ni
velul juniorilor cred că, în general, 
se muncește, dar volumul și inten
sitatea pregătirii cunosc o linie as
cendentă doar în timpul vacanțelor 
școlare. pe perioada taberelor, cînd 
există o asistență medicală corespun
zătoare, în măsură să-l ajute pe an
trenor să stabilească evoluția mari
lor funcțiuni și reacția organismului 
elevilor săi. la efortul depus. Dar ce 
ne facem, din acest punct de vedere, 
în restul timpului dintr-un an ? Cred 
că situația este valabilă și pentru 
activitatea seniorilor !“.

Prof. ION SOTER : „Cu mici ex
cepții (nu întîmplător aceste excepții 
sînt tocmai marii noștri performeri) 
atleții fruntași nu corespund cerințe
lor actuale !“

Prof. GHEORGHE ZÂMBREȘTEA- 
NU : „Intr-un răspuns la o întrebare 
anterioară, din cadrul acestei anchete, 
am arătat că avem unii atleți. care 
muncesc corespunzător (Argentina 
Menis, Gheorghe Gllipu ș.a.) și care 
au obținut rezultate corespunzătoa- 

I re I Cei mai mulți însă... în ceea ce 
(privește aspectul „necorespunzători- 
|lbr“ trebuie să ținem seama de infor- 
Țmațiile concrete, obținute de la sursă 
- și apreciate în mod obiectiv pentru 
ceea ce este principal și ce este se
cundar în pregătire. De aici, necesi
tatea schimburilor de experiență în 
tabere de pregătire și, în mai mică 
măsură, prin articole de revistă sau 
conferințe. Cunoscînd 
concrete ale atleților i

consider că se lucrează încă puțin, 
atit cantitativ cit și calitativ. Chiar 
și unii atleți cu rezultate bune nu 
sînt exemple de urinat în privința 
volumului, a intensității și a metode
lor deosebite folosite in antrenamen
tul lor. ci — mai degrabă — sînt 
exemple ale talentului și ale unei 
pregătiri... unilaterale".

Liubojevici, cu 9 
Kavalek — 8'i p, 
Gheorghiu (Româ- 
cu 672 puncte și o

MANILA. — După 11 runde, con
tinuă să conducă marele maestru iu
goslav Liubomir 
puncte, urmat de 
Larsen — 8 p. Fi. 
nia) ocupă locul 5
partidă întreruptă. în runda a 11-a 
Liubojevici l-a învins pe Cardoso, 
Kavalek a cîștigat la Castro, iar Lar
sen a obținut victoria în partida cu 
Lombardy.

l bine cazuri 
noștri fruntași,

POLOISTII DE EA RAPID
VOR JUCA IN SEMIFINALA

DE IA PALERMO
organizare a celeide

ediții a Cupei campioni-
Comisia 

de a XI-a 
lor europeni a stabilit ca grupele 
semifinale să se desfășoare la Bel
grad și Palermo. Spre deosebire 
de ediția precedentă, pentru aceas
tă fază a competiției s-au califi
cat 10 formații, grupa preliminară 
de la Izmir (unde s-au întrecut 7 
echipe) oferind 
formațiilor De 
Ethnikos Pireu, 
și Ruda Hvezda

Cele 10 echipe au fost 
in două grupe semifinale, 
urmează : BELGRAD 
BELGRAD. M.G.U, ] 
Septemvrisko Zname SOFIA, 
Meuwen (Olanda) si Ethnikos PI
REU; PALERMO — Canottieri 
NAPOLI, O. S. C. BUDAPESTA, 
RAPID BUCUREȘTI, S. K. K. 
STOCKHOLM și Ruda Hvezda KO
SICE. z

această satisfacție
Meuwen (Olanda),

StockholmS.K.K. 
Kosice.

repartizate 
, după cum 
— Partizan 
MOSCOVA, 

De

RIESSEN, GORMAN, PANATTA 
ELIMINAȚI...

TELEX
După șase runde, tu turneul internațio
nal feminin ds șah de la Halle condu
ce maestra KașabrișviU (URSS), eu 4'/» 
p. urmată de Margareta Juncu (Româ
nia). Holzlein șl Hofmann (ambele din 
R.D. Germană) — S1/» p și o partidă 
întreruptă flecare. în runda a Ș-a s-au 
terminat doar două partide, ambele re
miză : Winter — KașabrlșvlM șl worch — 
B&ttcher. Juncu â Întrerupt in poziție 
complicată cu Eretova.

Intr-un meci contind pentru optimile de 
finală ale „Cupei campionilor europeni" 
la handbal masculin, echipa CF Bar
celona a întîlnit pe teren propriu for
mația vest-germană VFL Gummersbach. 
Handbaliștli ‘ * *"
victoria cu

vest-germani au obținut 
scorul de 30—23 (13—9).

întreccrile turneului infcr- 
tenis de la Djakarta, con-

PARIS, 1 (Agerpres) — In sala 
Coubertin s-au disputat primele 
partide din cadrul optimilor de fi
nală ale probei de simplu bărbați. 
Tînărul jucător vest-german Karl 
Meiler l-a eliminat în două se
turi pe americanul Marty Riessen : 
6—2, 6—4, Roscoe Tanner l-a între
cut cu 7—5. 6—3 pe Adriano Pa- 
natta, Stan Smith a dispus cu 6—3, 
6—7, 6—2 de Jaime Fillol, iar Artur 
Ashe l-a învins cu 7—6, 6—3 pe 
Bjorn Borg.

Tot în optimi, Ilie Năstase l-a 
întrecut pe italianul Piero Berto
lucci cu 6—2, 6—2. In sferturi de 
finală, Năstase întîlnește pe fran
cezul J.B. Chanfreau, autorul unei 
surprize de proporții, el elitninîn- 
du-1 pe americanul Tom Gorman 
cu 6—4, 6—4. Ultimele două re
zultate : L. Johansson — Szoke 
6—1, 6—1 ; Okker — Vilas 6—1, 
6—1.

Rezultate din proba de dublu (tu
rul ID : Rahim, Villas — Barclay,

FOLOSIREA ANABOLICELOR
POATE FI DEPISTATĂ!

Spear 3—6, 6—2, 6—3 ; L. Johans
son, Phillips Moore — Beust, Gau
vin 6—3, 6—0 ; Dominguez, Proisy
— Borfiga, Lemoine 6—1, 7—6 ; 
Battrick, Stilwell — N’ Godrella, 
Meyer 6—7, 6—4, 6—4 ; Borowiak, 
Vasquez — Joly, Haillet 4—6, 6—3, 
6—4 ; Bengtson, Borg — Pilici, 
Tiriac 7—5, 6—2.

★
în turneul de tenis de la Edin

burgh, în turul II- al probei de sim
plu femei. Ann Kiyomura (S.U.A.) 
a cîștigat cu 6—4, 5—7. 6—0 parti
da susținută cu Mariana Simiones- 
cu (România). Alte rezultate: Wade
— Pesachov-6—1, 6—1, Redondo — 
Hublerova 7—6, 6—2 : Walsh — 
Fay ter 5—7. 6—1, 6—1 ; Heldman
— Blatchford 6—3, 6—0.

Au început 
național de ------  — — .
curs contind pentru „Marele Premiu — 
FILT". Iată principalele rezultate înre
gistrate In primul tur al probei de 
simplu bărbați : Fletcher — Warwick 
4—6, 6—0. 7—5; Brown — Budiman 6—0, 
6—0 ; Masters — Ardinato 6—0, 6—0; Sto
ne — Sutarli 6—2. 6—2: Case — Siman- 
gungsong 6—1. 6—3 ; Singh — McMil
lan 6—0, 6—2; Bill Lloyd — Estep 6—4, 6—4.

Cuplul belgian Eddy Merckx — Patrick 
Sercu a preluat conducerea în cursa 
cicllstă de șase zile, care se desfășoară 
în prezent pe velodromul acoperit din 
Grenoble. După 96 de ore de Întreceri, 
cunoscuții cicliști belgieni totalizează 120 
p ți sînt urmați în clasament de pere
chile Allain van Lancker — Jacky Mou- 
rioux (Franța) — 113 p ’ "
mondi (Italia) — Gerben 
landa) — 78 p.
■
Sezonul internațional de 
fest deschis în Elveția

șl Felice 
Karstens

ciclocros

Gi- 
(O-

a 
___  _______ _  ____în localitatea 
Schaffhouse. Victoria a revenit belgia
nului Albert van Damme, cronometrat 
pe distanța de 22.400 km cu timpul de 
58:54. L-au urmat elvețienii Peter Frischk- 
necht — la 3 sec., Albert Zweifel — la 
9 sec.

— Fostul 
atletism, 
a anun-

LONDRA, 1 (Agerpres). 
recordman ’mondial de 
medicul Roger Bannister, 
țat că la spitalul St. Thomas din

VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE
HOCHEIȘTII BULGARI

DIN NOU PE GHEATA
Noul sezon de 

început mai de ___ ...________
La aceasta a contribuit punerea Ua. 
dispoziția hoeheiștilor sofioți a pfifti-; 
noarului artificial „Drujba" încă de 
Ia data de 30 august. Tn prealabil, cei 
mai buni hocheiști bulgari au făcut 
deplasarea la Koșice, .în Cehoslovacia, 
unde s-au antrenat pe gheață și, au 
susținut mai multe meciuri de veri
ficare. De asemenea, unele echipe de 
club s-au pregătit în străinătate. Ast
fel, campioana țării, ȚSKA Septâni- 
briisko Zname,, s-a deplasat la ,.Le
ningrad, iar forțnația. „Levski" din 
orășelul Elin Pelin s-a pregătit la 
Banska Bistrica (Cehoslovacia). Ce
lelalte echipe, bulgare și-au continuat 
antrenamentele pe patinoarul „DrUj- 
ba“. Aci, în zilele de 24—29 septerti- 
brie s-a desfășurat prima competiție 
oficială a noului sezon 
dotat cu cupa oferită 
cestven Front", care 
a foșt cîștigată de 
Spartak.

Campionatul țârii 
octombrie și se. .desfășoară în patru 
ture. Spre deosebire de. anii prece- 
denți, în actualul sezon partidele din. 
cadrul campionatului nu se vor ipăi 
disputa numai pe patinoarul „Druj
ba", ci și pe patinoarele artificiale 
ale echipelor Ț.S.K.A. și Slavia,. care 
au fost date în folosință în primăvara 
anului in curs. Iată echipele care își 
dispută titlul de campioană : Levski- 
Spartak. Ț.S.K.A., Slavia, Akademik 
(toate din Sofia), Metalurg (Perni.k) 
și reprezentativa de juniori a țării.

Și in actualul sezon, hoeheiștii 
bulgari vor avea un bogat program 
internațional. In zilele de 1 și 2 de
cembrie, reprezentativa Bulgariei va 
susține în România două întîlniri eu 
selecționata țării, după care va pleca 
în Olanda pentru patru partide ami
cale. Tot în decembrie, reprezenta
tiva bulgară va susține două meciuri 
de verificare în compania formației 
române Avîntul Miercurea Ciuc. Sînt 
perfectate întîlniri, în deplasare, c.u 
reprezentativa Franței (25 și 26 ia
nuarie) și se duc tratative în vederea 
evoluției Ia Sofia, în lunile februarie 
— martie, a reprezentativelor Italiei 
și Elveției, ca și a unor echipe ceho
slovace de club. Cei mai buni hoche
iști bulgari vor lua parte la tradi
ționalul turneu din Danemarca dotat 
cu „Cupa Pondos".

hochei în. Bulgaria 
vreme, în acest 'an.

a început la 9

— turneul 
de ziarul „Ote
și în acest ari 

echipa Levski

AȘTEPTAREA ZĂPEZII

Londra a fost pusă la punct o me
todă de combatere a folosirii de 
către sportivi a unor stimulente 
interzise, respectiv cele din grupa 
anabolicelor. Această metodă per
fecționată, cuprinzînd examene ale 
sîngelui și urinei, este cunoscută 
sub numele de examen radioimuno- 
logic, fiind capabilă să detecteze 
a suta mia parte dintr-un micro
gram de steroid. Amintind că fo
losirea medicamentelor dopante 
este interzisă de Comitetul inter
național olimpic și de federațiile 
sportive internaționale și că pînă 
în prezent nu a existat o metodă 
sigură de depistare a acestora, Ro
ger Bannister a declarat că speră 
ca forurile sportive să accepte 
noua tehnică pentru a . combate 
flagelul dopingului. El a amintit, 
totodată, că folosirea abuzivă a 
unor stimulente și în special a ,ste- 
roizîlor poate cauza tulburări he
patice grave ți de altă natură. 
După părerea sa, multe dintre 
recordurile mondiale stabilite în 
probele de aruncări și în sportul 
halterelor au fost realizate cu aju
torul acestor stimulente.

VOLEIBALIȘTII BULGARIEI 
ÎNVINGĂTORI

NĂSTASE ABIA AL 3-lea?• •••

Școala sportivă 
Ucraineană) este 
numără numai un an de la înfiin
țare. Totuși, de pe acum, ea se 
poate mîndri cu frumoase reali
zări în domeniul propagării sportu
lui în rindul celor tineri. Intre 
disciplinele sportive înscrise în 
programul de predare al noii in
stituții de învățămînt se află, la 
loc de frunte, schiul. Pentru a 
asigura pregătirea tinerilor schiori 
în tot cursul anului, inclusiv vara 
și toamna, a fost adoptată o soluție 
foarte practică : pe lungi trasee, 
în cîmp și pădure, au fost amena
jate poteci acoperite cu paie, pe 
care schiurile — unse cu o ceară 
specială — alunecă perfect !

In fotografia alăturată, vedem 
un grup de tineri schiori din Ne-

din Nejin (R.S.S. 
foarte tînără. Ea

jin, în plin antrenament autumnal, 
în așteptarea primei zăpezi.

RIO DE JANEIRO, 1 (Agerpres) 
Turneul internațional masculin 

de volei, desfășurat în localitatea 
braziliană Recife, a fost cîștigat de 
echipa Bulgariei. Voleibaliștii bul
gari au învins, pe 
Japoniei (cu 3—0 
slovaciei (cu 3—1 
ționata de tineret 
3—2 și 3—1) și reprezentativa Bra
ziliei (cu 3—0). în cel de al doilea 
joc cu echipa Braziliei, formația 
Bulgariei a pierdut cu 2-—3.

Această competiție s-a jucat sis
tem tur-retur.

rînd. formațiile 
și 3—1), Ceho- 
și 3—2), selec- 

a U.R.S.S. (cu

Așadar, vremea bilanțurilor a 
sosit. Specialiștii în calcule, 
transformînd performanța in u- 
nități și zecimale, așază acum 
în rînduri ordonate pe cei care 
s-au distins in lupta sportivă, 
de-a lungul unui întreg sezon. 
Tenisul, intrat definitiv sub cu
polele sălilor, odată cu venirea 
toamnei, pare a fi cel mai gră
bit in a-și definitiva clasamen
tul anual. Cel puțin in ceea ce-l 
privește pe cunoscutul specia
list englez Lance Tingay, care — 
de aproape un sfert de secol — 
publică in „Daily Telegraph'" 
top-ul primilor 10 tenismani din 
lume.

Ultimul clasament, cel al se
zonului 1973, elaborat de croni
carul englez, sună astfel: 1. 
Newcombe, 2. Smith, 3. Năstase, 
4. Kodes, 5. Ashe. 6. Rosewall, 
7. Laver, 8. Gorman, 9. Orantes, 
10. Connors. Am omis semnele 
de exclamare sau de întrebare, 
rezervindu-le pentru cele cîteva 
rinduri de comentarii — mai 
curînd explicații — pe care le 
alăturăm mai jos.

fn primul rină, trebuie știut 
că dl. Lance Tingay este un en
glez sută la sută. El nu se a- 
bate nici un milimetru de la 
litera tradiției. Și — in tenis — 
aceasta spune că lupta așilor ra- 

' chetei se rezumă la turneele 
,,clasice": Wimbledon, Forest
Hills, Roland Garros, campiona
tele Australiei. Cam în acesta 
ordine. Mai spune, această opti
că tradițională, că tenisul pe ga
zon primează asupra aceluia ju
cat pe alte terenuri. Și, tot pen
tru ochii englezilor, tenisul se 
termină toamna — atunci cînd 
negura acoperă apele Tamisei — 
și nu la finele anului calenda
ristic.

Iată, desigur, explicația pentru 
care campionul australian John

Newcombe — cu victorii la 
Forest- Hills și Melbourne — 
este primul în clasament. Pen
tru care Stan Smith, cu lauri 
în campionatul mondial profesi
onist (finala la Dallas, în mai), 
este aureolat cu argint. In sfir- 
șit, iată pentru ce Ilie Năstase 
— cîștigător a trei mari turnee 
pe zgură : Roland Garros, Roma 
și Barcelona — vine abia al 
treilea. Mai este Năstase și li
der, probabil definitiv, în Ma
rele Premiu-F.I.L.T. A cîștigat 
Năstase și un total — record de 
14 turnee în acest an. Dar 
Tingay nu acordă, se vede, prea 
mult credit tuturor acestor ele
mente.

E drept, în acest an. alcătuirea 
unui clasament al tenisului com
portă greutăți apreciabile. Wim
bledon, criteriu primordial al
tădată, a fost depreciat de 
,,boicotul" profesioniștilor. Vic
toria lui Kodes, obținută acolo, 
rămine palidă. Campionii rache
tei și-au împărțit laurii în alte 
turnee. Sînt și destule confuzii, 
cauzate de victorii și înfringeri 
surprinzătoare.

Ne întrebăm 
de ce federația 
tenis (F.I.L.T.) 
circuitul Marelui Premiu, făcîn- 
du-și clasamentul propriu, dacă 
se găsesc specialiști izolați care 
să nu-l ia in considerare ? Ba, 
nici nu așteaptă ca întrecerile 
circuitului să fie încheiate, pen
tru a-și da verdictul.

Este, oare, tenisul atit de 
,,împărțit" și în păreri, pentru 
a ne oferi asemenea aspecte de 
derută: Năstase. înaintea lui 
Newcombe și Smith in suma 
turneelor, rămine, totuși, în ur
ma lor ? Greu de crezut!

totuși, pe drept: 
internațională de 
mai organizează

Radu VOIA

PLANUL „SPORTUL PE STRADA’*
Acum zece ani, tehnicieni ai Insti- 

tuiui național de educație fizică 
(I.N.D.E.R.) din Havana, au elaborat 
un plan de răspîndire a sportului-în 
masele populare, de atragere a tinere
tului cubanez către sport. Planul a 
fost numit „Sportul pe stradă” deoa
rece se bizuie pe râspîndirea diferi
telor forme de sport printre copiii șl 
tinerii din diferite cartiere ale mari
lor orașe din Cuba. Printre numele 
consacrate pe plan internațional care 
și-au dat concursul la lansarea , aces
tei acțiuni pot fi citați renumitul 
sprinter Figuerola, sulițașul Ornaldo 
Paiars, baschetbaliștii Pedro Chape 
și Rafael Fortun, precum și alții. 
Proliferarea bazelor sportive a făcut 
ca dintre cei 14 000 de copii — care 
au fost înregistrați aetivînd în 1903 
— să apară nenumărat! sportivi de 
valoare, campioni și recordmani. ’Azi 
în acțiunea „Sportul pe stradă" sînt 
înregistrați peste 5 milioane de copii 
și tineri.

Acțiunea s-a dezvoltat și pe un 
plan secundar, care a luat de aseme
nea o mare amploare — acela al 
odihnei active. Zeci de baze, campin
guri și diferite amenajări pentru 
practicarea sportului în centrele tu
ristice ale țării aduc în diferite pe
rioade ale anului pe toți copiii cu
prinși în această acțiune.

„Sportul pe stradă" își are propriile 
sale competiții, care țin seamă de 
caracterul divers pe care cartierele 
respective le au în cadrul orașului. 
S-a ajuns astfel ca, în orașele în care 
pescuitul deține ponderea principală, 
șă aibă loc întreceri de pescuit și 
concursuri de vele. Unul din trofeele 
cele mai disputate, poartă chiar nu
mele marelui scriitor Ernest Heming
way, a cărui amintire, în Cuba, este 
mereu prezentă în locurile pe unde 
a umblat și pe care le-a descris în 
Operele sale.

Foto : T.A.S.S.

LA BARCELONA

CEI MAI BUNI JUCĂTORI
AI LUMII AU ONORAT PRIMA

NOCTURNA

PREGĂTIRILE RUGBYȘTILOR ROMÂNI PENTRU MECIUL CU FRANȚA
(Urmare din pag 1)

Mihai, Iorgulescu,Ine, Iancu 
tănculescu.
tn repriza secundă, în lot au fost 

perate unele modificări: Bucos a 
.lat locul lui Durbac, Ortelecan l-a 
ilocult pe Munteanu, Postolache a 
Icut pereche cu Atanasiu In linia 

H-a (Șerban șl Dumitru au Ieșit 
efinitiv), fn timp ce în linia a IlI-a 
u jucat FI. Constantin, Fugîgl ți 
1. Pop. La Sportul studențesc, o 
hgură modificare — Crăciunescu 
a înlocuit pe Iordănescu.
Opriți de a placa, jucătorii 

ii au practicat un rugby în 
intactele directe n-au creat 
leme. E drept, s-a alergat mult, 
■eisferturile au excelat în această 
rivință, dar îndeosebi pe culoarele 
bere lăsate de adversari. Nica și 
Totrescu au speculat. în cîteva 
nduri, greșelile tactice ale Spor- 
dui. realizînd breșe și. în finalul 
cțiunilor, puncte. Doar pe înain- 
ire au reținut unele angajări mai

lotu-
eare 
pro-

bărbătești în grămezi (Sportul stu
dențesc și-a respectat angajamen
tul: nu și-a menajat adversarul 1) 
și în jocul în margine, cu ușor *- 
vantaj, de fiecare dată, pentru re
prezentanții lotului.

Sigur, In condițiile tn ears rugbyș- 
H1 din lot n-au putut fi urmăriți 
in totalitatea lor și mai ales n-au 
fost fn măsură să ne arate ee pot 
Și la capitolul placaje, poate hotă- 
ritor tn meciul de la Valence, este 
greu de formulat o concluzie eu pri
vire la posibilitățile lor reale. Ră
mine de văzut ce se va Intimpla 
duminică, in eel de-al doilea meei- 
test. eu Gloria, pe un teren, nădăj
duim, eu totul altfel decit cel de la 
Tei...

Evoluția scorului a reținut însă 
atenția. Lotul a avut inițial avantaj, 
prin încercarea lui Al. Dumitru. 
Apoi Sportul studențesc a întors 
rezultatul, tot nrintr-o încercare — 
autor: Gheorghiu — transformată 
de Iordănescu. In continuare, I. 
Constantin a readus în avantaj

XV-le lotului.
• încercare, dar 
o lovitură de 
cu), reluînd pentru a doua oară 
conducerea. în finalul primei re
prize, Nica a culcat balonul în spa
țiul de țintă advers, ratînd însă 
transformarea.

La reluare, lordftnescu a adus e- 
galitate pe tabela de marcaj, trans- 
formînd o lovitură de pedeapsă. Era 
minutul 50- Abia din acest moment, 
jucătorii lotului au reușit să se de
tașeze, prin două încercări consecu
tive, „semnate" de Nica și Motres- 
eu. Sportul studențesc nu a renun
țat însă la luptă: Crăciunescu a 
transformat două lovituri de pe
deapsă, micșorînd doar la două 
puncte avantajul selecționabililor. 
Cu 5 minute înainte de fluierul fi
nal, Motrescu, pe o 
Mihalache. a fixat la 
tr-o încercare, scorul

Prea puțin inspirat
C. TTdrca, care a fragmentat con
tinuu ..firul" întîlnirii...

de asemenea printr-o 
Sportul a valorificat 
pedeapsă (Iordănes-

ezitare a tui 
24—18. prin- 
meciului... 
arbitrajul lui

„ZI MONDIALĂ A FOTBALULUI
BARCELONA, 1 (prin telex). — Pe 

stadionul „Nou Camp" din Barcelona 
s-a disputat aseară (n.r. — miercuri 
seară) meciul dintre selecționatele 
Europei și Americii de Sud, cu ocazia 
„Zilei mondiale a fotbalului". Numă
rul destul de redus de spectatori de 
pe stadionul barcelonez s-a explicat 
îndeosebi prin faptul că foarte mulți 
iubitori ai fotbalului au preferat să 
rămînă acasă, în fața televizoarelor, 
dar din loja de onoare nu au lipsit 
aproape nici una dintre personalită
țile fotbalului mondial.

Meciul a fost de o foartș bună fac
tură tehnică, chiar dacă angajamen
tul jucătorilor de pe teren nu s-a 
ridicat întotdeauna la nivelul care 
se înregistrează în meciurile așa- 
zise „cu miză". Europenii au egalat 
prin Eusebio (min. 15), care a plon
jat cu capul la o centrare a iui 
Cruyff — la un minut numai după 
ce jucătorii sud-americani deschise
seră scorul prin Solii, în urma unei 
curse a lui Cubillas pe 
dreaptă. 
Americii de Sud a luat din nou 
ducerea prin golul iui Cubillas 
18), dar fotbaliștii europeni au 
lat cinci minute mai tîrziu, 
Keita.

In timpul pauzei, antrenorii 
două selecționate — Ladislau Kubala 
pentru Europa și Mario Zagalo, se
cundat de Ornat Sivori pentru Ame
rica de Sud — au efectuat mai mul
te schimbări. Jocul a mai pierdut 
ceva din intensitate șl culoare, deși 
s-au marcat încă patru goluri. Selec
ționata europeană a luat, pentru pri
ma oară, conducerea prin golul lui 
Asensi (min. 51) și ea reușește să 
mărească diferența în min. 57, cînd 
austriacul Jara a Înscris pe contra
atac. Fotbaliștii reprezentativei sud- 
americar.e au trecut, însă, imediat la 
contraofensivă, reușind în cele din 
urmă să egaleze prin punctele în
scris* de Brindisi (min. 82) șl Chum„ 
pitaz (min. 80 — din penalty). Pentru 
departajarea celor două formații s-au 
executat cîte 5 lovituri de la II me
tri. Sud-americani! au înscris trei 
goluri, prin Borja, Montera șl Casze- 
!y, iar europenii numai două, prin 
Odermatt și Facchetti. Astfel, perua
nul Chumpitaz a primit (la scorul 
final de 7—6 pentru selecționata sa), 
frumosul trofeu din 
ley Rous.

Arbitrul italian 
condus următoarele

AMERICA DE SUD : Sartoro (Ar
gentina) — Wolff (Argentina), Pereira 
(Brazilia), Chumpitaz (Peru), Marco 
Antonio (Brazilia) — Brindisi (Argen-

tina), Esparrago (Uruguay) — Soții 
(Peru), Cubillas (Peru), Paulo Cesar 
(Brazilia), Rivelinho (Brazilia).

EUROPA : Viktor (Cehoslovacia) 
— Krivokucea (Iugoslavia), Sol (Spa
nia), Facchetti (Italia) — Pavlovici 
(Iugoslavia), Asensi (Spania) — Bene 
(Ungaria), Keita (Mali — activează la 
clubul spaniol Valencia), Cruyff 
(Olanda), Eusebio (Portugalia), Jara 
(Austria).

în timpul meciului au mai fost uti
lizați. Iribar, Pirri (Spania), Dimitriou, 
Kapsis (Grecia), Odermatt (Elveția), 
Nene (Portugalia) și Edstrom (Sue
dia), în selecționata europeană, si, 
Carnevalli (Argentina), Ortiz (Colum
bia), Laso (Ecuador), Borja (Mexic), 
Morena (Uruguay), Caszely (Chile), 
in cea sud-americană.

Juan Jose FERNANDES

Austriacul Jara înscrie cel de-al patrulea gol pentru selecționata 
Europei, cu toată opoziția brazilianului Luis Perreira. (Faza din meciul 
dintre selecționatele continentului european și celui sud-american, cu 
ocazia primei „Zile mondiale a fotbalului"). Telefoto: A.P. — AGERPRES

CORESPONDENȚĂ DE LA TIRANA

extrema
în continuare selecționata 

con- 
(min. 
ega- 
prin

ȘTIRI, REZULTATE In ajunul meciului

celor

mîinile lui Stan-

G. Agnoncse a 
formații :

• Un nou jucător pe lista lotului 
echipei Ajax Amsterdam : Steffenhagen, 
fost component al formației B.S.C. Hert
ha.

• Recent la Barcelona. In med 
amical, C.F. Barcelona a dispus de Ar
senal eu 1—o, prin golul marcat de 
Juanito în min. 46. In acest joc Cruytt 
a făcut o partidă foarte bună, fiind 
aplaudat la scenă deschisă de cel 50 000 
de spectatori. Reamintim că pînă acum 
Cruyff nu a jucat în meciurile oficiale 
ale noii sale formații. Abla de la 1 
noiembrie a intrat in depline drepturi 
fn noua sa echipă, C.F. Barcelona.
• La 14 noiembrie va avea loc p» 

stadionul Wembley medul amical din
tre Anglia »1 Italia. Este revanșa parti
de! din iulie, cînd italienii au dștigat. 
la Roma, cu 1—0.
• In meci amical, disputat Ia Alger, 

echipa reprezentativă • Algeriei a în
vins eu scorul da >-g (1—0), seWepo- 
nase Marocului.

ALBANIA-R.D. GERMANĂ
TIRANA, 1 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
Aici, la Tirana, ca și în întreaga 

Albanie, există un mare Interes 
pentru meciul de sîmbătă dintre 
reprezentativa de fotbal albaneză 
și selecționata R. D. Germane. Lo
tul Albaniei s-a pregătit cu toată 
seriozitatea, efectuînd antrenamen
te zilnice. Astăzi are loc un ultim 
antrenament tactic pe stadionul 
Kemal Stata, cel pe care va avea 
loc partida. In mijlocul jucătorilor 
domnește e atmosferă foarte bună, 
el manifestlnd o puternică dorln-

care 
unor 
cum

cu

in preliminariile C. M

BELGIA - NORVEGIA 2-0
Peste 20 000 de spectatori au ur

mărit la Bruxelles meciul dintre 
selecționatele Belgiei și Norvegiei, 
contînd pentru preliminariile cam
pionatului mondial (grupa a 3-a 
europeană). Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 2—0 (1—0), 
prin golurile marcate de Leo Dol
mans (min. 33) și Raoul Lambert 
(min. 87).

grupei, ela-

1 U 
<10
2 0 1
0 0 6

24— 2 S
12— 0 9
9—16 4
2—29 0

III-a

înaintea ultimului med *1 
aamentul arați astfel :
t. Olanda 5
2. Belgia s
3. Norvegia 6
4. Islanda 6

Ultima partidă a grupei a
— decisivă pentru calificarea la 
turneul final — va avea loc la 18 
noiembrie, la Amsterdam : Olanda
— Belgia.

ță de victorie în scopul ocupării 
locului 3 în grupă. Formația care 
va fi utilizată are în general o 
componență foarte tînără, la 
se va adăuga și experiența 
vechi jucători internaționali 
sînt Ghika, Ragami și Fano.

După meciul de verificare
F.C. Constanța, fotbaliștii albanezi 
au marcat o ascendență de formă 
sportivă și se prezintă într-o bună 
pregătire fizieă și atletică. Nume
roși specialiști de aici afirmă că 
echipa Albaniei ar» posibilitatea 
obținerii unui rezultat valoros în 
fața selecționatei antrenată de 
Georg Buschner. După toate pro
babilitățile, în meciul de sîmbătă 
formația albaneză va avea urmă
toarea alcătuire : Muhedini — 
Ghika, Iberșin, Berisha, Vaso — 
Ragami, Seidin — Braho, Pernas- 
ka, Pano, Ciuri.

Lotul selecționatei R.D. Germane 
este așteptat să sosească în dimi
neața zilei de vineri, pe calea ae
rului.

Partida este programată pe sta
dionul Kemal Stafa, cu începere de 
Ia ora 14,30 (15,30 ora noastră).

Mihai IONESCU
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