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Doi ani de la Plenara C.C. al P.C.R.

din 3-3 noiembrie 1971

MAREA FORȚA SI VITALITATE
9 •}9

k PROGRAMULUI DE EDUCARE
COMUNISTA A MASELOR

Se împlinesc, în aceste zile, doi ani de la istorica Plenară a Comitetului 
Central al partidului din 3—5 noiembrie 1971, care a adoptat   pe baza 
expunerii tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU — Programul P.C.R. pentru îm
bunătățirea activității ideologice, ridicarea nivelului general al cunoașterii și 
educației socialiste a maselor, pentru așezarea relațiilor din societatea noastră 
pe baza principiilor eticii și echității socialiste.

Document de o excepțională însemnătate teoretică, principială și prac
tică, expunerea făcută de secretarul general al partidului cu privire la acest 
Program reprezintă o amplă analiză, deschizătoare de largi perspective, a 
vieții societății românești contemporane, a proceselor ce se produc în con
știința socială, infățișînd totodată modalitățile de făurire a unei civilizații spi
rituale superioare, de formare a omului nou, înarmat cu un larg orizont de 
cunoaștere.

Este o realitate de necontestat că uriașele prefaceri intervenite în struc
tura economică și de clasă a societății românești în ultimele trei decenii au 
fost însoțite și de profunde înnoiri în conștiința oamenilor, în fizionomia lor 
spirituală. Dar aceste înnoiri nu s-au produs automat, procesul de dezvoltare 
a conștiinței socialiste nu a avut și nu poate avea loc ca o oglindire spon
tană, pasivă a transformărilor în baza materială a societății. Concomitent cu 
preocuparea pentru mersul ascendent al economiei și perfecționarea organiză
rii sociale este nevoie, în întreaga perioadă de construire a socialismului și 
comunismului, de o intensă muncă de educare, aceasta constituind un mijloc 
eficient pentru a se asigura participarea conștientă a întregului popor la în
făptuirea obiectivelor care vizează prosperitatea patriei, înaintarea ei perma- 
nantâ pe calea progresului și civilizației. Viața însăși a demonstrat și demon
strează că pe măsură ce oamenii își dau mai bine seama de însemnătatea 
socială a muncii lor, de necesitatea îndeplinirii exemplare a îndatoririlor pro
fesionale și obștești, a apărării și dezvoltării proprietății socialiste, a unei 
atitudini responsabile față de interesele generale, aportul lor la propășirea 
întregii societăți este mai substanțial. Este, deci, o axiomă a întregii noastre 
vieți sociale că cu cît devine mai ridicat nivelul conștiinței socialiste a celor 
ce muncesc, cu atît mai importante, mai rapide și mai înalte calitativ sînt 
succesele în făurirea vieții noi a poporului, lată de ce în concepția partidului 
nostru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, cultivarea trăsăturilor mo
ralei comuniste constituie o necesitate obiectivă, o cerință logică, și, în același 
timp, o parte integrantă, inseparabilă, a construcției socialiste.

Stabilind direcțiile fundamentale de creștere a forțelor de producție, de 
perfecționare a conducerii vieții sociale, de ridicare a nivelului de trai al 
poporului, cel de-al X-lea Congres al P.C.R. a definit totodată liniile direc
toare ale activității pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, pentru 
formarea omului nou, constructor și beneficiar al societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Pornind de la teza, subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
„poporul trebuie să acționeze conștient pentru rezolvarea tuturor problemelor 
ce se ridică în procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, să-și 
făurească în mod conștient viitorul", partidul consideră că realizarea unei

(Continuare în pag. a 3-«)

incepînd de marți, la Galați

CEA MAI IMPORTANTA COMPETIȚIE

„CRITERIUL TINERETULUI"
Peste cîteva zile, Galațiul — unul 

dintre cele mai vechi și recunos
cute centre pugilistice din țară va 
fi din nou gazda unei importante 
competiții de box, „CRITERIUL TI-

DAMIAN CIMPOEȘU este unul 
dintre candidații la primul loc al 
categoriei semimijlocie.

NERETULUI". Această tradițională 
întrecere a tinerilor noștri pugiliști 
se află acum la cea de-a IV-a edi
ție și va fi organizată în Sala spor
turilor din marele port dunărean.

De obicei, la competiția organiza
tă de ziarul „Munca", în colabora
re cu F. R. Box și C.J.E.F.S. Galați, 
participau cei mai buni patru tineri 
boxeri la fiecare categorie, așa incit 
întrecerile juniorilor se încheiau în

in pag. a 2-a

SPECIALIȘTII

AU CUVINTUL

ACTMTATO SPORTIVE DE MASA
ACTiUNI BRĂiLENE

Tii organizarea Box. — Clubului 
din Brăila, în localitate au avut 

. loc „Zilele sportului brăilean". Ac
țiunea a constat din prezentarea u- 

’■> nor4 filme cu temă snortivă, organl- 
Zabea unei gale pugilistice a tinere
lor speranțe din cadrul proaspătu
lui Box Ciub, precum și o intîlnire 
cj fostele glorii ale boxului brăi- 
lean, care au evocat momente din 
istoria acestui suport din bătrînul 
port dunărean.

Acțiunea s-a bucurat de un fru
mos succes.

au făcut ca factorii cu atribuții în 
domeniul educației fizice și sportu
lui să preconizeze organizarea cam
pionatelor județene de atletism, vo
lei și tenis de masă, concursuri ce 
vor stîrni, cu siguranță, un mare 
interes în rîndul școlarilor din ju
dețul Olt.

G. DONCIU — coresp.

„CUPA DE CRISTAL"

★
La Brăila s-a desfășurat zilele 

trecute „Crosul Toamnei". Compe
tiția, deschisă tuturor categoriilor 
de sportivi, a atras peste 1000 de 
concurenți, împărțiți în 16 categorii 
de vîrstă. Traseele, marcate în jurul 
Grădinii publice, au măsurat între 
300 și 1500 m.

Duminică a avut loc la Urziceni 
prima etapă a competiției de atle
tism dotată cu „Cupa de Cristal", 
întrecerea, rezervată elevilor școli
lor generale din Urziceni și comu
nele învecinate, a cuprins 11 pro
be, împărțite pe două categorii de 
vîrstă, pentru fete și băieți.

Pentru cîștigarea frumosului tro
feu, reprezentativele școlilor se vor 
întrece în două etape, cîștigătoarea 
ediției fiind declarată școala care 
va adiționa cel mai mare număr de 
puncte. Cupa este transmisibilă, iar

Comitetului orășenesc al U.T.C. și 
a Consiliului orășenesc pentru edu
cație fizică și sport. Peste 1000 de 
elevi, împărțiți în cinci grupe de 
vîrstă, au concurat cu ardoare pen
tru a se număra printre laureații 
acestui concurs. Primilor clasați li 
s-au oferit premii șț diplome.

IATA ClȘTIGATORII : cl.
IV: Ana Turoczi și Leher 
ci. V—VI : Maria Kbltes și 
Gyergyai ; cl. VII—VIII : 
Bodi și Ioszef Bene; anul 
Ana Gyorgy și Balasz Kuresy ; a- 
nul III—IV : Klara Csomos ți Las- 
zlo Pekb.

III— 
Deske; 
Zoltan 
Ibolya 
i-ii;

a-

GH. BRIOTA — coresp;

CONCURS DE ORIENTARE 
TURISTICĂ

Sîmbătă U T.A. va evolua din nou în Capitală, unde, de' regulă, a făcut meciuri bune. Așa s-a întîmplat și in 
întilnirea cu Rapid, de anul trecut, cînd U.T.A. a cucerit un prețios punct (0—0). Iată o fază din acel meci. Ce 

va fi azi ?
numai trei reuniuni. în acest an, la 
cererea mai multor antrenori. din 
provincie, care doresc să-și verifice 
elevii într-o competiție de un nivel 
ridicat, organizatorii au acceptat ca 
la turneul de la Galați să participe 
cîte opt boxeri la fiecare categorie, 
în noile condiții, pe ringul din fru
moasa sală gălățeană se vor dispu
ta șapte reuniuni pentru desemna
rea învingătorilor.

Programul întrecerilor de la Ga
lați este următorul : 
15 și 18 (reuniuni 
MIERCURI, orele 15 
rile de finale) ; JOI, 
(semifinalele) ; SÎMBĂTĂ, 
(finală).

Cum, în anul viitor, se vor dis
puta campionatele europene de ti
neret, această ediție a „Criteriului 
tineretului" are și un caracter de 
verificare a stadiului de pregătire a 
tinerilor noștri pugiliști fruntași și 
totodată de selecție în vederea com
petiției continentale. Dată fiind im
portanța acestor întreceri se așteap
tă ca la turneul ce începe marți, la 
Galați, să se dispute meciuri atrac
tive, în care tinerii competitori se 
vor strădui să-și dovedească posibi
litățile de afirmare, pentru a-i con
vinge pe selecționeri de oportunita
tea introducerii lor în lotul națio
nal. în rîndul concurenților ce vor 
evolua pe ringul din Galați sînt 
prezenți o serie de tineri care au 
și realizat unele succese, chiar in
ternaționale, ca Paul Dragu, Niță, 
Robu, Vergii Sîrbu, Damian Cim- 
poieșu, Pavel Istrate, Mircea Simon, 
Costică Dafinoiu, Carol Hajnal etc.

De asemenea, va fi interesant de 
urmărit comportarea unor tineri 
dornici de afirmare, care n-au avut 
încă prilejul să-și măsoare forțele 
cu cei mai buni pugiliști juniori 
din țara noastră. Aceștia, desigur, 
vor încerca, să folosească din plin 
ocazia pe care le-o oferă competiția 
„Criterii}! tineretului". în noua sa 
formulă 'organizatorică.

MARȚI, orele 
preliminare) ; 
și 18 (sfertu- 
orele 15 și 18 

ora 18

DIVIZIA A LA FOTBAL RUNDA NR. 12

0 ETAPĂ CARE SE DISPUTA IN... SEM1ETAPE
A 12-a rundă a primului campionat de fotbal e programală de-a lungul 

a două zile, astăzi și mîine, din motive determinate de meciurile retur ale lui 
Dinamo și Universitatea Craiova în cupele europene și din acela (de aseme
nea întemeiat) de a se evita concurența în jocurile de la București. Etapa 
debutează, deci, astăzi, cu următoarele trei întîinirr:

BUCUREȘTI : RAPID — U.T.A.
(Stadionul Giulesti)

REȘIȚA : C.S.M. — DINAMO
CRAIOVA : UNIVERSITATEA — C.F.R. CLUJ

Mîine se dispută a doua... semietapă, cuorinzînd următoarele șase jocuri : 
BUCUREȘTI : SPORTUL STUDENȚESC - F.C. CONSTANȚA

(Stadionul Republicii)
‘ ---------- --------------- — STEAUA

— STEAGUL ROȘU
— PETROLUL
— S.C. BACAU
— POLITEHNICA IAȘI

a Xll-a încep la ora 14,30

CLUJ : UNIVERSITATEA 
TIMISOARA : POLITEHNICA 
TG. MURES : A S.A. 
PETROȘANI : JIUL 
PITEȘTI’: F.C. ARGEȘ

Toate jocurile etapei

Din simpla lectură a partidelor 
pe care vi le propune a 12-a ieșire 
în scenă a formațiilor de prima di
vizie, ne dăm seama că există cî
teva întîlniri care — prin prisma 
unor obiective diferite ale echipe
lor — anunță întreceri dîrze. Vom 
remarca, în primul rînd, jocul 
F. C. Constanța la București, 
Sportul studențesc, pe cel al 
Dinamo la Reșița, întîlnirea de 
Cluj — dintre „U“ și Steaua — ca 
și partidele care angajează echipe
le aflate într-o situație critică, cum 
sînt meciurile de la Petroșani, Tg. 
Mureș și al doilea programat 
Capitală (Rapid — U.T.A.).

Vă prezentăm, alăturat, clasa
mentul „la zi“ al campionatului, 
în pagina a 3-a găsiți amănunte 
despre fiecare dintre cele nouă 
jocuri ale etapei.

lui 
cu 
lui 
la

în

I

CLASAMENTUL
(înaintea etapei a 12-a)

1. UNIV CV.
2. F.C. Constanța
3. Dinamo
4. c.S.M. Reșița

5— 6. Steaua 
„U“ Cluj

7. F.C. Argeș
8. Poli. Iași

0—10. Poli. Timișoara
Steagul roșu

11. A.S.A. Tg. M.
12. C.F.R. Cluj
13. Sp. studențesc
14. Rapid
15. S.C. Bacău
16. U.T.A.
17. Jiul
18. petrolul

11 7
11 G

4
5
5
5
5
4
4
4
4

ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii

14
12
12
13
12
11

1»—13 
16—13 
12— 9 
16—16
9—10
8—10 10
8—10 10 

15—21 10
15— 21 10
16— 13 9 
12—15 9 
14—19 9
11— 17 8
12— 14 » 
12—16 3

ATLETISMUL NOSTDl
ȘI CÎTEVA DIN

PROBLEMELE SALE >
De ce se pierd atifia juniori înainte de a se realiza 

pe planul performantei sportive ?

AST AZI, START
ÎN DIVIZIA DE HOCHEI I
- Cuplajul bucureștean începe la ora 16, la patinoarul „23 August" -

Astăzi după amiază, la București 
și Miercurea Ciuc,. șase din cele opt 
formații participante la Divizia A 

• de hochei își vor disputa jocurile 
inaugurale ale întrecerii introdusă 
în calendarul competițiilor interne

Bilanțurile anuale ale rezultatelor atleților noștri, ale unor succese 
remarcabile obținute, in special, de juniori, au creat de fiecare dată o 
firească stare de satisfacție și de optimism față de viitorul atletismului 
nostru. Din păcate, UN NUMĂR FOARTE MARE DINTRE JUNIORII 
NOȘTRI CEI MAI TALENTAȚI, AUTENTICE SPERANȚE, AU DISPĂ
RUT DIN ATLETISM CU MULT MAI ÎNAINTE DE A SE FI PUTUT 
REALIZA INTEGRAL PE PLANUL PERFORMANȚEI SPORTIVE.PERFORMANȚEI SPORTIVE.

slabe, antrenorii nu se mai ocupă 
cum trebuie de ei, aceștia se descu
rajează și abandonează atletismul. Nu 
există, din păcate, mai multe compe
tiții pentru această categorie de ti
neri, care să-i angreneze într-o acti
vitate continuă, să-i stimuleze. Foarte 
muiți juniori sînt suprasolicitați în 
concursuri, de antrenorii lor, fără ca 
în prealabil să Ii se fi creat o bază 
solidă de pregătire fizică generală, 
în acest fel, după o activitate de 2—3 
ani, ei se simt obosiți, apar diferite 
accidente ți cei mai muiți dintre ei 
abandonează atletismul. O altă cate
gorie de „dispăruți" o formează cei 
care au lipsuri de educație sportivă, 
care fumează, își pierd timpul prin 
baruri etc. Și mai este1 o problemă 
serioasă : se pierd din atletism — și 
nu puțini! — cel care odată lntrați 
în facultăți, nu reușesc să-șl organi
zeze bine programul de activitate 
între scoală-stadion.viață particulară".

Prot EVELINE GHIMPU i „Există 
mai multe categorii de juniori talen- 
tați care dispar din atletism: unii 
care leu calea altor sporturi (șl nu 
sînt puțini), alții care nu izbutesc 
să facă față, în paralel, cerințelor 
sporite ele țcolU și performanței, 
alții care nu găsesc înțelegere In fa«

Această constatare, care nu este 
cîtuși de puțin nouă, constituie obiec
tul ultimei părți a anchetei întreprin
se de ziarul nostru și la care specia
liștii solicitați ne-au răspuns urmă
toarele :

Conf. univ. DUMITRU ALEXAN- 
DRESCU : „Cred că una din cauzele 
pentru care muiți dintre juniori nu 
se realizează ca seniori este și siste
mul de participare a acestora în com
petiții. Potrivit regulamentelor în 
vigoare, orice junior are dreptul să 
participe la competițiile celor de la 
vîrstă superioară (acest lucru îl fac 
tocmai cei ntai talentați I). Se ajunge 
astfel la situația paradoxală ca un 
junior, dacă vrea (alteori este obli
gat I), să participe într-un sezon la 
mai multe competiții decît un senior. 
O îngrădire, de o manieră sau alta, 
în această direcție, ar fi binevenită !“.

Prof. ION BENGA > „Chestiunea 
este foarte adevărată șî constatată de 
multă vreme. Cu toate acestea s-a 
făcut prea puțin pentru preîntîmpi- 
narea ei. So cere atleților, în primul 
rînd, o muncă ți mai asiduă te pri
mii ani de seniorat. Federația tre
buie să sprijine mai mujt această 
categorie de atleți, ți nu numai fe
derația. Abia acum se vede. In mo
dul cel mai concret, măsura te care 
un atlet Iubește acest sport, dorința 
sa do a ajunge la un nivel superior 
al performanței".

Prof. VICTOR FIREA i „Pentru că 
muiți juniori, chiar talentați. clnd 
trec la seniorat au rezultate ceva mai

te avea loc azi și mîine în orașul 
de pe malurile Dunării din cauza 
reparațiilor ce se fac la insta
lația frigotehnica a bazei sportive 
gălățene. Din acest motiv, jocul va 
avea loc la București, ' marți și 
miercuri, de la ora 18, pe patinoa
rul „23 August". Așadar, progra
mul întîlnirilor de azi și mîine din 
Divizia de hochei este următorul : 
BUCUREȘTI : I.P.G.G. — Liceul nr. 
1 Miercurea Ciuc ; Steaua — S. C. 
Miercurea Ciuc ; MIERCUREA 
CIUC : Tîrnava Odorhei — Agrono
mia Cluj.

După cum am mai anunțat, o în- 
tîlnire comportă două meciuri, ceea 
ce înseamnă că fiecare echipă va 
întîlni de patru ori în cadrul turu
lui și returului Diviziei un adversar 
din grupa sa valorică (I : Steaua, 
Dinamo București, S. C. Miercurea 
Ciuc, Dunărea Galați ; H. Agrono
mia Cluj, I.P.G.G. București, Liceul 
nr. 1 Miercurea Ciuc ți Tîrnava 
Odorhei).

In Capitală, partidele au loc !n 
cuplaj, la patinoarul „23 August", 
începînd de la ora 18, atît azi, cît 
și mîine.

Dezideriu VARGA, căpitanul e- 
chipei Steaua

în pădurea de la Băile „1 Mai" a 
avut loc, zilele trecute, etapa mu
nicipală a campionatului de orien
tare turistică. Au participat 69 de 
echipe de la unitățile școlare și aso
ciațiile sportive din Oradea.

IATA ClȘTIGATORII, în ordinea 
categoriilor : copii (b II) : Șc. gen. 
Cordău ; (f II) : ,,Tipo“ 
(b I) : „Tipo“ Oradea : (f I) : 
vorit" Oradea : junioare II : 
gen. 11 Oradea ; juniori II : Șc. gen. 
1 Oradea ; junioare I : Șc. gen. 13. 
Oradea : juniori I : Voința Oradea.

Oradea ; 
„Fa- 

Șe.

Paul LORINCZ — coresp.

MULTE VICTORII PRIN TUȘ
In prima zi

N. COSTTN. coresp.

Un concurs popular de haltere este oricind apreciat de tineri; în cazul 
instantaneului nostru, de liceenii bucureșteni...

Foto: Paul ROMOȘAN

cu scopul de a asigura o consoli
dare a acestui sport la nivelul e- 
chipelor de club sau al unor centre 
aflate în plin progres, cum este 
cazul Galațiului și chiar al Clu
jului.

Programul acestei prime etape a 
Diviziei este, din păcate, incomplet, 
deoarece partida dintre Dunărea 
Galați și Dinamo București nu poa-

începlnd de luni, In sala Dinamo

Au început întrecerile turneelor pe categorii la lupte libere • 16 echipe din 8 țări la start • Numeroși medaliați olimpici 
printre componenții formațiilor participante ® Orele de

începere; 8 și
că greșim numind 
urmează „săptămîna 

aceasta pentru că de

CAMPIONATUL DE HANDBAL
AL LICEELOR DIN JUDEȚUL

OLT

După campania agricolă de toam
nă, în care elevii județului Olt au 
ajutat la culesul legumelor și fruc
telor, cei mai buni sportivi școlari 
s-au aliniat la startul unor intere
sante întreceri. Printre acestea s-a 
numărat și campionatul județean 
de handbal al liceelor, la care par
ticipă cîte 12 echipe de fete și bă
ieți' Competiția, care se bucură de 
un frumos succes, oferă partide de 
calitate, făcînd o frumoasă propa
gandă acestui joc sportiv.

Realizările înregistrate pînă acum

formația care o va cuceri în trei 
ediții consecutiv va intra în pose
sia ei definitivă. După prima eta
pă, clasamentul pe echipe se prezin
tă astfel : 1. Șc. gen. 2 Urziceni 129 
p, 2, Șc. gen. 1 Urziceni 121 p. 3, 
Șc. gen. Dridu 87 p, 4. Șc. gen. 3. 
Urziceni 10 p, 5. Șc. gen. 1. Gîrbovi 
68 p, 6. Șc. gen. Alexeni 55 p.

Mircea TABARCEA — coresp.

Cele 27 de formații angajate în 
lupta pentru cucerirea titlului de 
campioană republicană la lupte li
bere au început ieri (în trei orașe 
din țară), întrecerile turneelor pe 
categorii de greutate introduse în 
acest an în cadrul competiției pe 
echipe. Iată ce ne relatează cores
pondenții noștri de la primele în- 
tîlniri.

de clubul sportiv Oltul, 
rare cu C.O.E.F.S. Sf.
Multe dintre meciurile 
desfășurat încă din primele tururi 
au scos în evidență buna pregătire 
a multor concurenți, partidele fiind 
dinamice, spectaculoase și aprecia
te de public.

Cîteva dintre rezultatele 
trate în prima zi (cat. 48 
Liță (Hunedoara) b.t. G.
(Cluj), I. Corobei (Petrila) 
Gh. Radu (Tîrgoviște), Gh. Bercu 
(Brașov) b.t. G. Rusu (Cluj) ; cat. 
57 kg : R. Sabău (Cluj) b.t. S. Szat- 
mary (Odorhei), I. Racz (Brașov) 
b.t. I. Roșea (Petrila), N. Neicev 
(Tîrgoviște) — campionul din a- 
cest an — b.t. R. Kocis (Petrila), 
M. Bissok (Sf. Gheorghe) b.t. Gh.

în colabo- 
Gheorghe. 

care s-au

„CROSUL TINERETULUI 
ȘCOLAR" LA 

TG. SECUIESC

La Tîrgu Secuiesc s-a desfășurat 
cea de a Il-a ediție a „Crosului ti
neretului școlar", în organizarea

SF. GHEORGHE, 2 (prin telefon), 
în sala sporturilor din localitate 
au început disputele din cadrul 
turneului rezervat formațiilor din 
seria a IlI-a a primei divizii de 
lupte libere. Aici se întrec com- 
ponenții echipelor Steagul roșu 
Brașov, Progresul București, Mure
șul Tg. Mureș, Lemnarul Odorhei, 
formații ce emit pretenții la pri
mele locuri în clasamentul acestei 
serii. Trebuie să remarcăm buna 
organizare a meciurilor asigurată

înregis- 
kg) : V.

Rusu
b.t.

(Continuare în w. a La)

Nu credem 
săptămina ce 
voleiului". Și 
luni și pînă sîmbătă, în sala Dina
mo din Capitală, vor putea fi ur
mărite cîteva dintre cele mai bune 
echipe de volei, feminine și mas
culine, din opt țări care se vor în
trece în cadrul tradiționalei com
petiții internaționale DINAMOVIA- 
DA.

La actuala ediție, cea de a 12-a, 
vor participa formațiile Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia). Dinamo 
(U.R.S.S.), Dynamo (R.D. Germa
nă), Levski - Spartak (Bulgaria), 
Gwardia (Polonia), Dozsa (Unga
ria), Amrokan (R.P.D. Coreeană) 
și, bineînțeles, Dinamo București.

Așadar, garnituri deosebit de va
loroase, ai căror voleibaliști s-au 
remarcat în întreceri internaționale 
de prestigiu. Să amintim că Dina
mo Moscova, deținătoarea titlului 
la feminin, are în componența sa 
jucătoare care au cîștigat titlul 
olimpic, iar printre voleibalistele 
coreene se numără de asemenea, 
sportive medaliate la Miinchen., La 
băieți remarcăm prezența unui 
mare număr de jucători .vatovși,

Anchetă realizată de
Romeo VILARA ‘

(Continuare In pag. a 4-a)

Echipele partici
pante la Dinamovi- 
adă se pregătesc in
tens. Ieri după-a- 
miază tn sala Dina
mo s-au antrenat 
voleibalistele de la 
Dinamo București.

membri ai loturilor naționale. Este 
cazul echipelor Ruda Hvezda, cîști
gătoarea ediției precedente a Dina- 
moviadei, Dinamo (U.R.S.S.), Dozsa 
(Ungaria), Dinamo București.

în ceea ce privește echipele 
noastre va trebui să menționăm că 
băieții au cîștigat pînă acum de 
patru ori titlul (1959, 1962, 1966,
1968), iar fetele o singură dată 
(1968). Cei doi antrenori. Doina 
Ivănescu și George Eremia, au 
efectuat intense pregătiri pentru 
ca reprimat iyele SMili BjQâ:

mo București să se prezinte cit 
mai bine și să înregistreze rezul
tate valoroase în această selectă 
companie.

Conform programului se vor des
fășura cîte opt partide zilnic (ex- 
ceptînd ziua de joi cînd este pauză) 
în două reuniuni dimineața de la 
8 și după-amiaza de la ora 15.

Să notăm. în încheiere, că echi
pele și jucătorii ce se vor evidenția 
vor fi răsplătiți, de către comisia 
de organizare, cu numeroase și 
Lrțmwse premii. (EM, F.)
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GiNDURILE Șl SIMȚĂMINTELE ANTRENORILOR
. '?ln; \?u’ .înr*,-‘ ,,e, sSptămină... Din nou, agenda competițiilor interne se
aiata încărcata, propunind pentru acest week-end amatorului de sport dispute

1 CU s<îvoa?e.. ln’PU<ații in clasamentele întrecerilor republicane său cu 
nr^HHi>,UTn?*-dl-îC,pUne °r .sP2r‘ive respective. La ora ciad apar aceste rințluri 
pțe=aiirile spot avilor s-au încheiat și ei așteaptă cu nerăbdare binecunoscutul 

J • FM* aI confruntărilor. Interesul suscitat de întrecerile acestui 
»este amplificat de valoarea unpr dispute, așa cqm este 

cazul la^volei unde, în ultima etapă a turului campionatului, are loc meciul fc- 
mmin pipapw — Penicilina, la lupte libere unde se consumă turneele pe caie- 
gorh, decisive In alcătuirea clasamentelor în seriile campionatului sau Ia hochei 
Mppe sportivii, antrenorii, arbitrii și toți iubitorii acestui sport trăiesc cu inten- 
suat? cvepinmntul disputării primelor meciuri din cadrul Dyviziei A.
, 7J?r}l’*. punem în t/ună pe cititorii noștri am preferat ca, la acest șfirșit 
a» săpțamină, sa solicităm antrenorilor nu scurte avancronici, pi opiniile lor des
pre disputele la care sportivii, de a căror pregătire s-au ocupat, vpr lua parte* 
Ce cred ei ? 'Care le sînt speranțele ? Cu ce simțărnjnte abordează competițiile ?

Înaintea competițiilor oe azi și miine l'flffllll JOCURI Of CMIIAII ÎN fRWA

PARÎ/DA DINAMO - PENICILINA IAȘI, 
DERBYUL CAMPIONATULUI FEMININ

DOINA IVANESCU (Dinamo). în- 
tpțdeaijpa meciurile cu Penicilina 
au fort dificile, ieșencele. ^îcjtuind 
un sextet cu multe voleibaliste va
loroase. In ceea ce ne privește, ne-am 
pregătit cu multă atenție, această țn- 
tilnirț fiind, totodată, șl o ultimă ve
rificare înaintea Dinamoviadei, care 
începe luni. Vom utiliza aceleași ju
cătoare ca și în meciurile precedente. 
Nutrim speranța că vom înregistra 
un rezultat, care să ne ofere un bun

suport moral pentru confruntările de 
săptămina viițoj|rp“.

N. ROIBESpU (Penicilina) : „Deo
camdată nu am pierdut nici o întîl- 
pire, avîncj și un șetayeraj bun. Cum 
va fi duminică ?' Este greu de anti
cipat. 6eea ce este șigur, e faptul 
că ambele sextete se vor strădui să-și 
aproprie victoria, furnizînd, în ace
iași timp, și un spectacol voleibalis- 
tic de calitate. Partida cu Dinâmo o 
abordăm cu toată seriozitatea, deoa
rece știm că vom întîlni jucătoare 
cu o. bogată experiență, dornice, la 
fel ca și nef, de succes".

se petreceau lucrurile in turneela di
nainte Acum. Jocul este.... Joc și el șe 
pdațe încheia cu orice rezultat ! Din 
acest motiv, noi am făcut pregătiri 
intense, insisting în continuare pe creș
terea caparitații de efort, cunoscut^ 
fiind ambiția cu care-și apără șansele 
hocheișții clin Miercurea Ciuc și pe 
omogenizarea liniilor de atac, care în 
cadrul ultimei mari dispute interne nu 
s-au arătat prea eficiente'. Dip gclițp.a 
noastră va lipsi, probabil, ‘Gheorghiu, 
accidentat Ia un picior și care nu â 
participat Ia antrenamente în" ultimul 
timp. Vont benefic>4’ în. ' șcliîmb. de 
aportul lui Mikloș, venit de curind în 
rîndurile noâștre. ' în ceșa' ce privește 
rezultatul cred că noi avehi, totuși, pri
ma șansă..."

ȘTEFAN IQNESCȚJ (antrenorul echipei 
I.P.G.G.) : „24. am numărat printre teh
nicienii care au șprijihțt cu toat$ ;ăl- 
dura organizarea Diviziei A în hocii^iu! 
nostru, așa" câ vă' imaginați' cu cită 
nerăbdare ' aștept primele Jocuri. Din

nefericire, echipa mea, care trăiește 
m..\ ' uffțhrg, marilor iprinații bucureștg,- 
nâ Steaua’ șl ’Dlna’mb’. riti’ ’participă Ta 
lupta pentru titlu, facînd parte , din gru
pa secundă a Diviziei. Totuși, cu ceva 
măi multă muncă și cu un sprijin mai 
eficient sper, să putem ocupa primul 
loc în această grupa, ceea ce a* echi
vala cu poziția a 3-a în ierarhia nățio- 
riâU. Urîdărind regizarea acastwi 
ne-am antrenat în ultimul timp cu in
tensitate și sper câ orientarea tactică 
și pregătirea tehnică superioară să-și 
spună cuvîntul și iu meciul cu ambi
țioasa echipă a Liceului nr. 1 din 
Miercurea Ciuc. Noi am cîștigat cble 
două partide din Cupa României, dar 
acest lucru nu mă determină nici pe 
mine și nici pe jucătorii mei să pri- 
v|pj cu ușurință dub,a confruntate, de 
azi și 'miiri$, cu elevii ' din Mic^Pdrea 
Ciuc. Am convingerea că ya fi un meci 
fru'moș și' dinamic, . disputat pînâ în 
ultimele minute, cunoscută fiind extra
ordinara capacitate de luptă a echipei 
din Miercurea Ciucu..

UN MECI DESCHIS ORICĂRUI REZULTAT: 
DINAMO BUCUREȘTI - I. E. F. S.

— ne asigura antrenorul coordonator, DUMITRU ANTONESCU —
Săptămîp.a viitoare, selecționata 

studențească de rugby a Bomâniei 
va pleca în Franța pentru utț turneu 
ele două jocuri în compania XV-lui 
similar al țării gazdă și a unei re
prezentative regionale. Ambele me
ciuri vor avea loc înțr-unul din cele 
mai vechi centre universitare fran
ceze, totodată un recunoscut bastion 
ai rugbyului, orașul Montpellier.

Antrenorul Dumitru Antonescu, 
căruia i-a fost încredințată sarpi- 
na sglgGționărți și preglțirii ecliippi 
studenților români și-a manifestat 
optimismul în legătură cu acest 
turneu, speranța că la Montpe-

(Sportul studențesc) și Popa („U“ 
Timișoara).

Qa mijlocași, antrenorul coordo
nator preconizează două formule : 
fie cu N’colescu (Sportul studențesc) 
și Mățăoană (Agronomia Cluj), fie 
cu H^ritqp sau Balinț și Ghețu 
(„U“ Ti(njșpara). în dișepție intră, 
de asemenea, Chiciu („U“ Timi
șoara). Este singurul compartiment 
asupra căruia opțiunile conducăto
rului tehnic al lotujui nu au fost 
încă fixate.

Cît privește linia a IH-a, soluția 
care păstrează cele mai mari șanse 
de a fi adoptată este cu Băltăreții

dențesc), Mihalașcu („Poli" Iași) și 
I. Pop (Agronomia Cluj) și doi ta- 
loneuri — Iorgulcscu (Sportul stu
dențesc) și Popovici („U** Timișoa
ra).

De luni, lotul studențesc de rugby 
al țării noastre va lua parte la o 
scurtă perioadă de pregătire co
mună, pînâ la data plecării, 11 no
iembrie, zi în care antrenorul D. 
Antonescu va fi în măsură să ne 
comunice și XV-le cu care va sus
ține primul joc din cadrul turneu
lui...

Tiberiu STAMA

ETAPĂ DECISIVĂ - TURNEELE PE CATEGORII LA LIBERE

IQ.N CRISNlC — antrenor federal î 
„Turneele pe categorii ' din cadrul 
campionatului republican de lupte 
lioșre pe (jcjiipe reprezintă o etapă 
extrem Șe importantă pentru cele 
4? de formații angajate in' lupta pen
tru cucerirea titlului dp campioană. 
In urma acestor întreceri se dec Ui 
formațiile ce vor participa în turneul 
#inal (primele două clașgte in fiecare 
serie) și, în același timp, echipele ce 
vor' retrograda (ultima clasată în fie- 
cpre șșrțp). In aceste condiții, firește, 
toți sportivii vor face eforturi să se

comporte cît mal bine, pentru a adu
ce mai multe puncte echipelor loc. 
Desigur, intr-un turneu de o aseii.e- 
hfia Qifjculfatg, ntj eșț§ dș a.iunș si) 
dorești, pentru a te putpT jițipune. 
Este nevoie de o pregătire sistema
tică, pe cicluri, efectuată cy toată 
seriozitatea. Experiența turneului din 
primăvară ne-a arătat că și șportivii 
valoroși, care nu s-au antrenat în 
mod c<jreșpi]n?ătpr peptrp 0. astfel de 
competiție; au maiîife'stgt căderi vi
zibile către finalul turneului, fiin.țJ 
învinși de luptători aprpciqți mai 
slabi din punct de vedere al perfor
manțelor, dar-.care au avut o pregă
tire adecvată unei competiții de a- 
cest gen".

GKEORGIIE DONCIU— antrenorul 
echipei Qinamo București ; „întrece
rile campionatului Diviziei A de judo 
ș-au soldat, aproâpp la fiecare etapă 
â acestei ediții,' eu rnodifjcăț-i șpețijl- 
culoase în clasament. Nu mai de
parte decîț în etapa anțerioarâ( lidera 
de pînă atunpi Universitatea Bucu
rești — a coborît tocmai pe locul 5, 
iar marea majoritate a echipelor au 
ocupat alte poziții. Confruntările 
etapei a 4-a, prpgranțatg rțiiins, șînț 
deosebit de importante, cel puțin 
pentru formația pe care â antrenez,

șflțjtă aepbl PR prițnul lop- DgcȘ In 
meciyl cu Universitatea Cluj avem 
prima șansă, în cei cu I.E.F.S., c|a- 
sâtă'pe ’ locul 3, Ta egalilaie de puncte 
eu echipa mea, 'misiunea sportivilor 
di'namov'iști este foarte dificilă. A- 
ceasta nu numai pentru faptul că 
îutîlnirea vg avea loc la IEFS, ci și 
datorită accidentării unuia dintre 
tițylarii fprntației rjțele, ' Ionel Lazâr, 
care are, incepînd de joi, piciorul 
ștîng în Șhipș. Aș mai adăuga uri 
amapurit ce pledară tn'favqarea echi
pei ' stțidențeșțl : țn etapa a 3-a, 
ItiFȘ a întrecut pe Universitatea 
țjpcureșți, (iețronînd-o dp pe primul 
lpp. Totuși, după părereq mpa meciul 
este deschis oricărui rezultat".

ÎN „CUPA FEDERAȚIEI^, STEAUA Șl SPORTUL STUDENȚESC

DIN NOU FAȚA ÎN FAȚĂ
și duminică să evoiuăm în așa fel 
incit șă înregistram ut) rezultat bun"l

CE CRED DOI DINTRE ANTRENORII

FINALISTELOR „CUPEI DE TOAMNĂ“

r HANDRAL T
ION BOTA fantreriorul echipei

I.E.F.S.): „Finala de miine cu etern$ 
noastră rivală, Universitatea Timi
șoara, ne creează destule probleme, 
Intrncît n-am avut posibilitatea să 
facem deeft cîteva Antrenamente pe 
teren acoperit. Firește, dorim o yic- 
tosie și vom căuta s>ă facem totul 
pentru a o abține dar, repet, înțilni- 
rea se anunță deosebit de dificilă, 
cu toate că formația adversă nu dis
pun? de fețe moi hurje jucătoare. 
Deșt am cfștigat aseria I cu un avan* 
de 8 puncte,, . nu sînt mulțumit de 
actuala formă a echipei mele și’ppțp, 
la orizont se află partida de debut în 
C.C.Ș., neț preocupă !n special pre-

gâțirea acelui . ingci.. Crejl, de flltfel, 
că formația I.E.F.S. se va apropia $e 
forma maximă abia peste o lună.

fțgvenind la meciul cu Universita
tea Timișoara, sper să putem oferi 
spectatorilor piteșteni o întilnire 
agreabilă, desfășurată în limitele 
sportivității".

LASCAR PANA (antrenorul echi
pei Minaur Baia Mare) : „Am dorit 
mult să ajungem în finala competiției 
și vom căuta să ciștigăm trofeul pus 
în jac. Sarcina noastră nu este prea 
simplă, Dinamo Brașov fiind în mo
mentul de față un adversar incomod 
paptru orice formație din prirpul 
eșalon. Am însă deplină încredere 
îtț băieții tpei ; știu că ei sînt mobili
zați peptru ftcest ipc, așg îneît aștept 
cu încredere fluierul de începere a 
parțidei !“

TH. RADULESCU (antrenor — 
Sportul studențesc) : „Deși din am
bele garnituri lipsesc jucătorii selec
ționați în echipa naționala, sînt sigur 
«i spectatorii nu vor avea ce regreta 
daâă vor asista la acesț meci. Tțnprji 
prezenți în formație șînt dornici fțe 
afirmare, iar partida noastră cu 
Ștgauă le oferg o țisemepeâ șansăl 
Nil știu "tine va' cișțfgâ dpminipa, 
dar fugbyul cu siguranță. In meciul 
dîn campionat nu porneam favoriți, 
dai- am țnvinș. Sperăm, de aceea, pâ

F. CIOBĂNEL (antrenor — Steaua): 
„Insuccesul din campionat in fața 
Sportului studențesc ne-a ambiționat 
ș’i 'vorți căuta să abordăm în așa fel 
înțîlnireș, îneît. în compania studen
ților, să realizăm un spectacol rug- 
bystic de calitate; Cine va învinge ? 
E greu dg Șpiis, mai ales că nici în 
urmă cu cîteva săptămîni. nu credeam 
că vpm pierde. . Să așteptăm, deci, 
sfîrșițul partidei, Oricum aliniem un 
XV capabil și) practice un rugby carș 
să ne ofere satisfacții**.

sas®»

ÎNAINTEA UNUI DEBUT..
HOC H E l,

ZO.LTAN CZAKA (antrenorul echipei
S.țeata) ; „In ciudă aparențelor partida 
pe care forțnațiȘ mea o va susține th

cadrul primei etape a Diviziei A cu 
S.C. Miercurea Ollie se' anunță deosebit 
de dificilă. Noul sistem competițlonal 
deschide largi ’ perspective tuturor for
mațiilor, pentru că nu se mal pot face 
calcule prea sigure, referitoare la o 
viitoare poziție îp clașantșnț, așa cum

In județul dîmbovița

0 AMPLA ACȚIUNE DE TESTARE 
A ELEVILOR DIN ȘCOLILE GENERALE

După cum ‘ este cunoscut, în pri- dul in care a fost concepută, organi-
m.ăvara șcestui an a început atit in 
Capitală,' Cit și în cele mai multe 
diritro județele țării — o amplă ac
țiune tie testare fizică a populației 
școlare.' în scopul depistării elemen
telor cu calități biomotrice deosebite 
și a șejecției 'lor pentru practicarea 
«portului de performanță în unitățile 
Specializate : cluburi, asociații, școli 
sportive, licee cu program de educa
ție fizică. Această acțiune <ie testare, 
care a dus la stabilirea upor mai 
strînse legături între unitățile de 
performanță și școli, s-a bucurat de 
o fruțnu?sh reușită, evidențiind exis
tența unui capital biomotric valoros, 
insuficient folosit în trecut și Care 
permite îmbunătățirea substanțială a 
compoziției calitative a grupelor de 
copii și juniori.

Experiența deosebit do pozitivă 
acumulată în primăvară, rezultatele 
bune obținute au determinat factorii 
răspunzători ca acum în toamnă, în 
iwql an școlar, să continue acțiunea 
de testare, să o perfecționeze și să 
o extindă în toate județele țării și în 
toate școlile.

In această privință, județul Dîmbo
vița oferă un bun exemplu prin mo-

LECTORAT LA CLUBUL 
SPORTIV STEAUA
Cabinetul metodicn-științi- 

fie al clubului sportiv Steaua 
organizează luni 5 noiembrie, 
orele 8,45, la sediul său din 
Calea Plevnei nr. 114, lecto
ratul cu tema „Antrenorul — 
conducător al procesului de 
instruire și activist politic".

Expune copt. univ. dr. N- N. 
Ceausescu, de la catedra de 
pedagogie a Institutului de 
educație fizică și sport.

zată șt se realizează acțiunea de țes 
tare. Elaborînd un regulament pe cft 
de minuțios pe atit de stimulativ, 
așigurîhdu-i condiții corespunzătoare 
âe' desfășurare, organizatorii acțiunii 
(Consiliul județean pentru educație 
fizică și sport, în colaborare cu In
spectoratul școlar și ‘forurile jude
țene ațe Uniunii Tineretului Comu
nist și Organizației Pionierilor) și-ap 
propus să cuprindă în prima etapă — 
stabilită pentru trimestrul I al anu
lui școlar în cyrs — pe țpțj pleyji 
din clasele IV—VIII ale școlilor gene
rale din județ. Acești eievi vqr primi 
fișe sportive speciale, in care vur ti 
trecute — șpb semnătura și confir
marea prufesurilor de educație fizică, 
dirigințilos si directorilor de școlj — 
datele exacte ale măsurătorilor antro- 
pometrice, timpii și rezultatele înrer 
gisțrate la probele de control (care 
constau din aruncarea mingii de oU 
nă, detentă verticală, săritura în lun
gime de pe loc, alergări de Viteză și 
de rezistență). Elevii selecționați după 
prima etapă vor primi planuri de 
pregătire în vederea participării la 
etapa următoare, prevăzută pentru 
trimestrul III al acestui an școlar. 
In sfîrșit, elevii care se vor distinge 
și în această etapă vor fi invitați să 
participe la faza județeană a cațnnip- 
natuiui de atletism pențru copii, epi 
mai huni dintre ci fiipii — toțodață 
— îndrumați spre secțiile de perfor
manță ale cluburilor, asociațiilor și 
școlilor sportive din județ, pențrb 
practicarea diferitelor probe atletice 
(în funcție de calitățile demonstrate) 
sap cliiar a altor ramuri de sport.

Concepută și organizată ca o acti
vitate de mari proporții, de natură 
șâ determine o. adevărată emulație în 
sportul de performanță din județul 
Dîmbovița, această apțțyne de testare 
se sprijină pe contribuția directă — 
și, după cum se spșră, cîț mai sub
stanțială — a cadrelor didactice, a 
celorlaiți factori locali cu responsa
bilități în sportul școlar. Ceea ce 
este de natură a-i asigura succesul.

c. F.
•n|r   ■ 1 1 WȘFWȘIWWF VW.1»’.' I' - .W'R'.'W.

SANCȚIUNI DICTATE
în urma analizării abaterilor dis

ciplinarei ce ău avut loc la etapa fi
nală a Canțpionatului republican de 
oină (abateri ce au făcut și obiectul 
unui articol publicat în ziarul nos
tru), Biroul F. R. Oină a adoptat 
următoarele sancțiuni :

1. Pentru grave Injurii aduse ar
bitrilor și comportare violentă față 
de aceștia, jucătorul Iile Cocuț de 
ia echipa „Biruința** Gherăiești, ju
dețul Neamț, a fost suspendat pe 2 
»ni din activitatea cpmpștițională 
oficiată ;

2. Pentru Injurii aduse arbitri-

DE BIROUL F.R. OINĂ
lor și comportare necuviincioasă pe 
terenul de joe, sportivul Aurel Bur- 
cică din eeliipa Combinatului poli
grafic București a fost suspendat pe 
timp do un an din activ’tytea con:? 
petițională oficială ;

3. Pențru aete de indisciplină co
mise de jucătorii echipelor C.P.B. 
și „Biruința" GhBFălești, «ocțiile de 
oină ale asociațiilor sportive res
pective au fost sancționate cu „A- 
vertisment sever".

Sancțiunile au intrat In vigoare 
de la data «omiterii lor.

Atanasiu (nr. 4), rugbyst utilizat frecvent în liniile a Ii-a și a IlI-a, 
al selecționatei studențești pentru turneul din, Franța.

component al naționalei și totodată 
Foto: Ion MIK’ĂICĂ

llier tinerii rugbyști universitari 
vor oferi spectacole de calitate. 11 
îndreptățește să facă o asemenea 
afirmație, în primul rînd valoarea 
recunoscută a lotului de care dis
pune.

Cu ce jucătpri va evolua în Fran
ța selecționata studențească a Ro
mâniei ?

Pentru postul de fundaș candi
dează doi jucători — Duță de la 
„U*‘ Timișoara și Balînt d.e la Agro
nomia Cluj. Ca aripi au fost aduși 
în lot Soclu, Peter și Rășcanu, toți 
de la „U" Timișoara și Vărzaru de 
la „Poli" Iași. Centri — Ilariton,

(Știință Petroșani) — Fugigl (Spor
tul studențesc) — Constantin Flo
rian (Știința Petroșani). Ca jucător 
— aripă în această linie ar mai pu
tea fi utilizat și Balînt, la fel de 
activ — cum au arătat campiona
tul diviziei A și „Cupa F. R. Rug- 
by“ — și ca fiindaș și ca mijlocaș.

în linia a Il-a, Tătucu („U“ Ti
mișoara) și Atanasiu (Sportul stu
dențesc) nu au, practic, contracan
didat >.

Jucători valoroși și de forțe sen
sibil apropiate sînt selectați și pen
tru linia I — patru stîlpi, Ioniță 
(„U“ Timișoara), Ene (Sportul stu-

Bobul românesc, cu două ierni înaintea J.O. de la Innsbruck-1976
0 Concluziile sezonului tre
cut 0 Ce arată prospectarea 
viitorului ? ® Mai multă unițgțe 
sufletească I 0 Pregătirile tre
buie accelerate... 0 Medalie 
de bronz ia C.M.„. aproape 
fără pregătiri 0 Totuși, așg nu 
se poate...

mm
La începutul verii, la Sinaia șț 

Brașov, din inițiativa F. R. Schi — 
Bob, au avut loc ședințele de ana
liză ale loturilor republicane de 
bob, biatlan și schi —r fond, la care 
pu luat parte antrenori, șpprtivi, 
activiști și arbitri. Această manie
ră de analiză, obișnuită în practica 
de lucru p F. R. Schi — Bob, a 
suscitat totuși un deosebit interes 
în rîndurile specialiștilor și ale 
sportivilor participanți, atit prin 
concluziile și aprecierile reieșite 
după discutarea pețivițății sezonu
lui' încheiat, cft și prin perspectir 
vele pe cape aceste sporturi le au 
pentru viitor, în contextul noilor și 
importanțelor sarcini trasate miș- 

‘ carii sportive. Ținî’nd seama de fap
tul că șporțprile de iarnă mai pu, 
practic, numai două sezoane pînă 
la viitoarpp ediție a J.O.

cluburilor, lucrîndu-se separat lp 
secții în ypră și în toamnă. Expe
riența gșesțui prim an a demonstrat 
că încrederea acordată secțiilor din 
cluburi nu â fost răsplătită prin 
exigență la antrenamente, care nu 
au atins volumul și intensitatea 
condițiilor impuse de participarea 
la stprțuț unor campionate euro
pene sau mondiale. Clupurile din 
Sinaia nu au găsit soluții 'și nici în
țelegere pe plan local pentru re
zolvarea unpp probleme specifice 
desfășurării unor antrenamente in
tense. în plus, dacă pregătirea pe 
uscat a toSt tardiv începută și fără 
conținutul scontat, cea specifică, la 
conducerea bobului pe gheață, s-a 
situat la limita minimă. Practic, 
la aceste pregătiri, desfășurate la 
Konigssee (R.F.G.), fiecare echipaj 
românesc a efectuat cita 9 coborîri 
de antrenament, iar la C.E., înainte 
de concurs, doar cite 6 coborîri, a- 
cestea constituind singurele contacte 
cu gheața din sezon. De aceep, re
zultatele primei părți a sezonului 
(locul 6 la bobul de 2 persoane și 
iopul 14 la cel de 4) au fost foarte 
modeste, obținîndu-se o intrare în 
formă abip la C.M. de la Lake Pla
cid (S.U.A.). în aceste condiții, 
poate fi întemeiată concluzia că re
zultatele au fost superioare pregă
tirilor. Dar cum această situație nu 
se poate permanentiza, în vederea

componența echipajelor (mereu în 
interiorul aceluiași grup restrins !), 
lipsa qnui om de rezervă la marile 
competiții au împiedicat obținerea 
unor performanțe și la bobul de 
patru persoane. Recentele reîmpros
pătări au căutat soluționări și Ia 
acest capitol.

MUNCĂ SI UNITATE PENTRU 
UN SCOP COMUN

echipieri, dăruire și pgsiune. In 
acest an, așteptările nu au cores
puns integrai : Panaitescu n-a 
randamentul scontat, Juncu nu s-a 
integrat în normele lotului de 
pipri, Zangor — neselecționat 
lot — a intrat în conflict cu antre
norul și (echipa. Iată, așadar, su
ficiente situații neplăcute care au 
stînjenit, fără îndoială, pregătirea 
de ansamblu.

dat

se- 
în

Trebuie acordată toată atenția 
componenței fizice a antrenamentu
lui. Fiecare echipaj (pilot, frînar, e- 
chipier) reprezintă o unitate de ac
țiune care pretinde funcționalități 
articulate și cu randament maxi- . 
mal, posibile numai în condițiile 
unei munci susținute, continue, de 
ameliorare fizică a tuturor compo- 
nenților echipajului. Startul consti
tuie azi 50 Ia sută din condiția suc
cesului. iar valorificarea maximă a 
acestui moment depinde de vigoa
rea echipajului. Se cere, deci, uni
tate de pregătire și unitate morală, 
de voință și psihologică a întregii 
structuri. Bobul, ca un sport de e- 
chipă și de risc, pretinde prietenie 
și o nelimitată încredere între- cor

★
Mal sînt două ierni pînă La J.O. 

de La Innsbruck și în acest inter
val, destul de scurt, boberii pot 
participa, în fiecare an, la campio
nate mondiale și europene. Dacă se 
dorește ca bobul românesc să-și a- 
pere prestigiul dobîndit — și o poa
te face cu succes — cei aflați la 
conducerea lui tehnică și, în primul 
rînd, practicanții, trăgînd învăță
minte din experiența trecută, va- 
lorificînd optim cunoștințele și 
condițiile de care beneficiază, tre
buie să pășească neîntîrziat la 
muncă, în spiritul unor înalte res
ponsabilități și exigențe, căci tim
pul nu așteaptă.

Mihai BARA

saw ts

KW»

în returul campionatelor de tenis de masă ale echipelor de juniori

PRIMELE REZULTATE

r.r
» * - ■

Lotul național de bob ia
Innsbruck, am considerat necesar 
să prezentăm principalele aspecte 
ale problematicii pe c^re o ridică 
disciplinele iernii, în vederea rea
lizării, în final, a unei prezente Q- 
norabile la marile confruntări in
ternaționale. Pentru început vom 
prezenta bobul.

REZULTATELE AU FOST 
SUPERIOARE PREGĂTIRII

Este cunoscut rezultatul obținut 
de Ion Par jru la campionatele 
mondiale de la Lake Placid : me
dalie de bronz, a Tl-ța medalie la 
campionatele mondiale sau europe
ne dip cariera aceștyi mare spor
tiv, niglizată de această dată în 
compania iui D. Foeșăneanr. Per
formanța este, fără îndoială, foarte 
bună, mai aieș în cpnuițiile unei 
pregătiri sumare, atîț pe u:'at cit 
și pe gheață. Pupă J.O. de Ir. 
Sapporo, ca o consecință *. unor 
rezultate nesemnificative, pregătire» 
t^eritor • fost lăsată ta seama

un antrenament pe rotile
Jocurilor Olimpice se împung o pre
gătire superioară, obținută prin 
antrenamente în comun și c|in vreme 
a lotului de bob ; iar pentru mă
rirea volumylui de activitate speci
fica pe gheață, pînă la intrarea în 
funcțiune a viitoarei pîrtii de bob 
de la Sinaia, ar fi necesar să se 
replizezs antrenamente -r- eventual 

pe pîrtiile de sanie țiip R.D.G. 
Aceșțep au fost concluziile analizei 
și primele măsuri întreprinse 
federație.

LOTURI REÎNTINERITE, 
ECHIPAJE ATLETICE

de

Tot experiența acestui sezon.. . .. . ... .... u
demonstrat că, pentru completarea 
echipajelor, este utilă depistarea 
unoi elemente tine dotate fizic, din 
care șă șe selecteze pe gheață, în 
antrenament*, echipaje stabile, ca
pabile sărși amelioreze starturile 
și implicit pe-formanța finală. Nu
mărul mic de boberl folosit anul 
Wșut, schimbării» suxvgnlt» *u

HUNEDOARA, 2 (prin telrt’on, do 
la corespondentul nostru).

în sala de șpqrt Constructorul 
din orașul nostru a început returul 
campionatelor republicane de tenis 
țje masă al echipelor de juniori și 
junioare. Sînt prezente 12 formntit 
masculine și 10 feminine. Unica ab
sență este cea a juniparelor de la 
Sănătatea Drobeta Tr. Severin.

Iată primele rezultate înregis
trate :

Fețe I C. S. Arad — Metalurgis
tul Cugir 5—2, Sparțac București — 
C.S.M. Cluj 5—3, Politehnica Bucu
rești — Voința Sîngiorgiu de Pădu-

re 5—3, Școala sportivă Buzău I — 
Școala sportivă Buzău II 5—1.

Băieți : Constructorul Hunedoara
— C.S.M. Cluj 5—3 ! Rovine Cra
iova — Constructorul Hunedoara 
5—i, Școala sportivă Buzău — Școa
la sportivă Craiova 5—0, Universi
tatea Craiova — Sănătatea Drobeta 
Tr. Severin 5—1, Politehnica Bucu
rești — Școala sportivă Odorheiul 
Secuiesc 5—2, Progresul București
— C. S. Arad 5—0, C.S.M. Cluj —
Oțelul Galați 5—0. *

întrecerile continuă.

BOX Metalul 
rești — C.S.M. 
23—J.9. Numeroși
mărit, joi seara, ... ™îr 
atractivă gală de box Tn cadrul „Cupei 
Federației". La reușita spectacolului pu
gilistic și-au dat concursul, cțeopotrivă, 
atit gazdele cîț și oaspeții. Cam^lnata 
bucureșteană, deși lipsită de . dițiv'a ti
tulari (P. iuga, V. Ivan, i. Hodoșan și 
V. Tecuceanu) a cîștigaț Ia patru puncte 
diferență. (23—1S). scor ce nu o scutește 
de emoții în returul de sâpt^mîna vi
itoare de la Cluj. Cel mai buni oameni 
ai gazdelor au fost „punclierii" Con
stantin stanef, Constantin Stanșiu 
Nlcolae Tudor, care au” încheiat repede 
(abandonuri) socotelile cu adverșării 
lor. De la oaspeți o bun^ impresie au 
lăsat Otto Anderco și x^lexandru Popa.

Drigada de arbitri' condusă de ..dele
gatul general Marin StăneșcLț șTa Achi
tat bine de sarcina avptă. REZULTATA 
TEHNICE : cat. 48 kg : R. Cosrpa (Cluj) 
b.p. Z." Stanciu (Buc.); cat. 51 kg: V. 
Mălinaș (Buc.) b. dese. 3 N. Gordoș 
(Cluj); cat. 54 kg : O. Andgrco (Cluj) 
b. ap. 3 I. Lungu (Buc.); cat. 57 kg : 
R. îvanciu (Bud.) egal cu N. Szolosl 
(Cluj): cat. 60 kg ; C. Stanef (Buc.) b. 
ab. 1 V. Francsali (Cluj); cat. 63,500 kg: 
C. Stanciu (Buc.) b. ab. 2 L. Mathe 
(Cluj); cat. 67 kg: Al. PoDa (Cluj) b.p. 
V. prodan (Buc.): cat. 71 kg : N. Tudor 
(Buc.) b.ab. 1 I. Gîrda (Cluj); cat. 75kgî 
N. Constantin (Buc.) egal cu I. Moldo
van (Cluj); cat. 81 kg; S. Banu (Cluj) 
b. ab. 2 N. Moraru (Buc.): cat. 81 kg: 
M. Constantinescu 
neprezentarea lui

HALTERE.
sala complexului 
loc întîlnirea internațională dintre echi
pele Olimpia București și Legia Gdansk 
(Pojonla). Victoria a revenit gazdelor 
cu scorul de 7—2. Iată învingătorii. Cat. 
muscă — C. Chirii; cat. cocoș — N. 
Căliuțaru; cat. pană — I. Locsynsky 
(Legia); cat. ușoară — V. Ienclu; cat. 
semimijlocie — W. Drsewunsky (Legia): 
cat. mijlocie — I. Mîrșu; cat. semigrea 
— Gh. Tcleman; cat. grea — M, Pâra- 
pancea; cat. supergrea — T. Vlădărea- 
nu. Cu acest prilej halterofilii V. Ienciu 
și V. Davidoiu au realizat norma de 
maestru al sportului.

RUGBY La Petroșani s-a dis
putat. ieri, meciul dintre Știința și Uni
versitatea Timișoara, ccntînd pentru 
etapa a III-a a turului „Cupei Federa
ției** și s-a încheiat cu victoria studen
ților petrQseneni cu 6—3 (0—0). în urma 
punctelor înscrise de Fălcușanu (în?er^). 
Martin (transf.) pentru gazde, respectiv 
Duță (l.p.) pentru oaspeți.

VOLEI Intre 5 șl 7 noiembrie în 
sala Liceului 35, Incepînd de la ora 19. 
se va desfășura selecția pe Cap tală a 
juniorilor, urmînd ca cea a fetelor să 
aibă loc între 6 și 8 noiembrie în sa’n 
Palatului Pionierilor, de la aceeași oră. 
• ÎNTRE 6 ȘI 14 NOIEMBRIE are IOC 
acțiunea de trecere a normelor de con
trol pentru echipele de divizia A (mas
culin și feminin), în fața comisiilor de
semnate dp federație. Au fost stabilite 
următoarele centre : București (Progre
sul, Steaua, I.E.F.S. — sala Progresul; 
I.T.B., Rapid, I.E.F.S. — sala Ciulești; 
Medicina. Constructorul, Farul — sala 
Constructorul: echipele Dinamo, Rapid 
(m) — sala Dinamo). Craiova (echipele 
Universitatea Craiova). Timisoara (Po
litehnica, Universitatea). Sibiu (C.S.M., 
Tractorul Brașov), Cluj (echipele Uni
versitatea Cluj, Explorări B. Mare), 
Bacău (Viitorul , C.S.U. Galați. Penici
lina Iași). Neparticiparea la această 
țlune poate determina excluderea 
campionat a echipelor în cauză.

ATLETISM In organizarea
misiei municipale de specialitate,

+ Rapid Bucu- 
+ Voința Clui 

spectatori au ur? 
în sala GiuIești o

(Buc.), cîștigă prin 
I. Mureșan (Cluj).
Joi după-amlază, în 

,,23 August", a avut

c.

ac- 
din

Ion VLAD

co-
___  ___ ________ ________  ... du
minică va avea loc pe stadionul Repu
blicii din Capitală un concurs de ma'rș 
pe distanța de 20 km. Startul se 
va da la ora 9.

ECHIPA FEMININA DE HANDBAL A ROMÂNIEI
LA STARTUL ULTIMELOR PREGĂTIRI ÎNAINTEA C.M

® Interviu cu prof. C Popescu despre comportarea handbalistelor
in turneul din R. F. G. si Danemarca

noastre

Joi seara s-a 
echipa feminină 
niei care a întreprins un turneu în 
R. F. Germania și Danemarca. După 
cum se știe, reprezentativa noastră a 
învins la W'eiblingep (18—14} și $in- 
gen (10—9) șelecțiopgta R.F. Germa
nia, cele dquă succese realizate în 
deplasare fiind deosebit de iippor- 
tante, deoarece în semifinalele C.M. 
ani putea întîlni această formație. în 
Danemarca, victoriile s-au împărțit i 
12—13 la Olged cu reprezentativa
țării gazdă și 20—12 la Aabybro ou
selecționata Jutlandei. de fapt tot o 
reprezentativă a Danemarcei. Ieri ne-a 
vizitat la redacție prof. CONSTAN
TIN POPESCU — antrenorul princi
pal gl echipei României — pe cqre 
l-am rugat să ne împărtășească cîteva 
din impresiile culese cu prilejul a- 
cestțți tyrneu.

— A fost un turnau difici), foarte 
obositor. Cu toate acestea el ne-a 
fost de mare folos, deoarece avem 
clară, acum, orientarea pentru urmă
toarele eta,>e de pregătire. Mi-a plă
cut cum ș-au „bătut" handbalistele 
noastre în acest turneu — repet, 
foarte obositor —, cum au luptat In

înapoiat în Capitală 
de handbal a Româ-

partidele grele pe care le-au
— Ce modificări esențiale 

zentat. cele două selecționate pe care 
le-ați întîir.it, R.F. Germania și Da
nemarca ?

— Față de lotul cunoscut, echipa 
R.F. Germania a mai încercat 3—4 
jucătoare. în genera! tinere, care au 
dat jocului lor un plus de mobilitate. 
Circulația jucătoarelor ește mai acti
vă, iar apărarea mai dîrză. Edifica
toare, În ceea ce privește progresul, 
sinț și rezultatele obținute în compa
nia echipei U.R.S.S. (9—9 și 7—10) și 
a Cehoslovaciei (17—j? și 18—9). Da
nemarca, fără portarul ’ Anette DahI 
(accidentată), dar cu o înlocuitoare 
tînără mai valoroasă, îșj menține lo
tul, înnoirile constînd în două jucă
toare. Este aceeași formație de luptă, 
care contează mult pe inteligența și 
experiența lui Annemarie Nielsen.

— Ce ați urmărit tn acest turneu ?
— In principal trei lucruri : omo

genizarea echipei și călirea ei în 
jocuri dificile în deplasare — obiectiv 
realizat aproape integral (accidentln- 
du-se In primul meci, Petruța Cojo- 
caru n-a mai putut participa la cele
lalte) j verificarea rezervelor (Oancea,

susținut, 
au pre-

Bosi și Ilie), satisfacție dînd Constan
tina Ilie î verificarea potențialului 
real al portarului ELISABETA IO- 
NESCU (ea a apăraț în toate me
ciurile) — a cărei comportare o socot 
bună, îmbucurător fiind faptul că a 
devenit mai curajoasă, cu mai mult 
spirit de sacrificiu — și a MAGDEI 
MIKLOS (a suportat foarte 
plasarea și a avut fluctuații 
portare).

— Ce

greu de- 
în com-

la cam-program aveți pînă 
pionatul mondial ?

— La 8 noiembrie mă voi 
ca lotul. Ia Cluj, pentru o scurtă pe
rioadă de pregătire — pînă la 17 no
iembrie. La 24 și 26 noiembrie voțn 
susține — la Ploiești — două întjl- 
nirj cu echipa Bulgariei, iar la 2 și 4 
decembrie, la Ploiești și București, 
vom întîlni în partide amicale selec
ționata Uniunii Sovietice, tn sfîrșit, 
în segra zilei de 5 decembrie vom 
pleca în Iugoslavia.

Față de cele relatate, ar mai tre
bui adăugat și faptul că antrenorul 
Constantin Popescu, însoțit de un 
operator, va urmări turneu! nordic 
de la Helsinki, în care evoluează și 
Norvegia, una dintre componentele 
grupei din care face parte șl repre
zentativa noastră la C.M.

reîntîini

Hristache NAUM

%25c3%25aent%25c3%25aeir.it
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ÎN ETAPA A XlI-a A DIVIZIEI A

CAP DE AfIS - MECIfflLE DE LA REȘIȚA, BUCUREȘTI 8! CLUJ
C.S.M. REȘIȚA (4)-DINAMO (3)

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1972/73 :
Cele două echipe, care în cam

pionatul trecut și-au împărțit vic
toriile (fiecare cîștigînd pe pro
priul teren), se reîntîlnesc mîine 
într-un veritabil derby al etapei, 
așteptat cu mare interes la Reșița, 
în vederea acestei dificile confrun
tări, elevii antrenorului Reinhardt 
au făcut — după cum ne-a comu
nicat corespondentul nostru jude
țean, D. Glăvan — pregătiri in
tense, miercuri și joi' susținînd 
jocuri-școală în compania echipelor 
de juniori și respectiv, tineret ale 
clubului. Reșițenii nu anunță nici

UNIV. CRAIOVA (l)-C.F.R. CLUJ (12)
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1970'71 : 0—0 și 1—1 ; 1971/72 :

2—2 și 0—1; 1972/73 : 1-1 și 4-2.
Pentru craioveni, ciclul săptămî- 

nal de pregătire s-a încheiat joi, 
cu un joc-școală cu formația de ju
niori. Accidentat la Tg. Mureș, Ve- 
lea, care a suferit o ruptură de li
gamente la genunchi, a devenit in
disponibil pînă la sfîrșitul turului, 
în partida de astăzi, Deselnicu va 
fi folosit fundaș dreapta. Ceferiștii 
clujeni șe află de joi seară la Cra

RAPID (14) —U. T. A. (16)
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1970'71 : 1—0 și 1—1 ; 1971/72 :

1—1 și 1—1 ; 1972/73 5 0—0 și 1—1.
Rapid a evoluat la mijlocul 

săptămînii într-o partidă publică, 
în compania divizionarei B Meta
lul. Și dacă antrenorul Macri a ți
nut săi,verifice mărirea potențialu
lui o|ȚTișiV ‘al echipei sale, poate 
fi mulțumit de cele trei goluri ale 
lui Ncagh. F'olosirea în această par
tidă a lui Grigoraș și Codrea ridi
că încă" semne de întrebare asupra 
formației ce va fi aliniată astăzi pe 
stadionul Ciulești. Adversarii echi

„U" CLUJ (5-6)-STEAUA (5-6)
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE; 

1—0 șj o—2 ; 1972/73 : 1—3 și 0—0.
„U“ Cluj a efectuat zilnic an

trenamente, inclusiv astăzi, în do
rința de a confirma în meciul cu 
Steaua comportarea ei în fața for
mației campioane. Miercuri, în fi
nalul antrenamentului, echipa pre
gătită de Silviu Avram a jucat 
două reprize a 25 de minute în 
compania formației de tineret-re- 
zerve pe care a întrecut-o cu 2—0. 
Sînt ceva probleme în alcătuirea 
„U“-lui pentru meciul de mîine : 
Hurloi a evoluat joi în echipa re
prezentativă de juniori, Coca se

F.C. ARGEȘ (7) — POLITEHNICA IAȘI (8)
_________ X ___________

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1970 71 : 2—2, 0—2 • 1971/72:
2—0, 1—0.

Palmaresul indică net un avan
taj de partea gazdelor, deși o reîn- 
țîlnire cu noua Politehnică, cu un 
antrenor realist ce se conduce

SlMBĂTA
BOX : Sala Progresul, ora 18: gala 

pentru seniori și juniori organizată 
de C.S.Ș.

FOTBAL : Stadionul Ciulești, ora 
10.30: Rapid — U.T.A. (tineret-rezer- 
ve); ora 13 : Rapid — Luceafărul 
(feminin); ora 14.30 : Rapid — U.T.A. 
(Divizia A); Stadionul Progresul, ora 
14.30: Progresul — Dinamo Slatina, 
(Divizia B); Terenul Laromet, ora 
14.30: Tehnometal — T.M.S. (Divizia 
C); terenul Steaua (Ghencea), ora 
14.3ff: ‘'Șoimii TAROM — I.O.R. (Di- 
VlT.lîf-C).

HOCHEI: Patinoarul „23 August", 
ora 16: I.P.G.G. — Liceul nr. 1 
MiâEcurea'? cluo; ora 18 : Steaua — 
S.C; ■. -Miercurea Ciuc.

PQFICEiî Arena Ciulești, de la ora 
16: partida dip campionatul diviziei 
A. masculin : Rapid — Petrolul Plo
iești ' (joacă' primele trei schimburi).

RUGBV': Teren Vulcan, ora 15 : 
Vulcan — Rulmentul Bîrlăd („Cupa 
Federației").

VOLEI : Sala Floreasca, de la ora
15.30 : Medicina — Rapid (A.f), 
I.E.F.S. — Steaua, Rapid — Dinamo 
(A.m); sala Flamura Roșip, ora 17: 
FI. roșie — Progresul, Soartăc — 
C.P.B. (B.f), Sala inst. Pedagogic, 
ora 17: Universitatea — Viitorul 
(B.f).

TIR : Poligonul Dinamo, (le la ora
8.30 : campionatul divizionar al Ca
pitalei la arme cu aer cqrțiprimat. 
(pușcă și pistol).

DUMINICA
FOTBAL : Stadionul Republicii, ora 

12.30: Sportul studențesc — F. C. 
Constanța (tineret-rezerve); ora 14.30: 
Sportul studențesc — F.C. Constanța 
(Divizia A); stadionul Metalul, ora 
11 : Metalul — Electroputere Craio
va (Divizia B); terenul Voința, ora 
11 ■ Voința — Triumf (Divizia C); 
terenul Flacăra, ora 11: Flacăra ro
șie — Electronica (Divizia C): sta
dionul Progresul, ora 11 ; Unirea 
Tricolor — Sportul I.C.M.A. Cloro- 
girla (Divizia C).

JUDO : Sala de baschet I.E.F.S., 
de la ora 10 : Universitatea Cluj — 
Dinamo București — I.E.F.S..; sala 
Politehnica (str. Ștefan Furtună), de 
la ora 10 : A.S.A. Tg. Mureș — Va
gonul Arad — Politehnica București 
(meciuri triunghiulare in cadrul 
etapei a 4-a ă diviziei A).

HOCHEI : Patinoarul „23 August", 
ora 16: I.P.G.G. — Liceul nr. 1 
Miercurea Ciuc ; ora 18 : Steaua — 
S.C. Miercurea Ciuc.

RUGBY : Teren Steaua, ora 10 : 
Steaua — Sportul studențesc („Cupa 
federației"); teren „23 August" I: 
Lotul reprezentativ — Gloria.

TIR : Poligonul Dinamo, de la ora 
8.30; campionatul divizionar al Capi
talei la arme cu aer comprimat (puș
că șl pistol).

0—2 și 4—1.
o indisponibilitate, astfel încît vor 
alinia cel mai bun „unsprezece". 
Dinamoviștii s-au antrenat, la rîn- 
dul lor, zilnic și cu asiduitate, dar, 
spre deosebire de partenerii din 
meciul de mîine, ei au unele difi
cultăți în alcătuirea formației. Ast
fel, este dată ca sigură absența lui 
Radu Nunweiller, căruia, din cauza 
oboselii, i s-a prescris o scutire 
temporară de efort. De asemenea, 
este incertă și folosirea lui Dumî- 
trache si a lui Florian Dumitrescu.

ARBITRUL PARTIDEI : Nicolae 
Cursaru (Ploiești).

iova. Miercuri, au susținut un joc 
de verificare cu echipa de tineret- 
rezerve, pe care au învins-o cu 
7—0. O singură modificare fată de 
formula de echipă folosită în me
ciul cu „Poli" Timișoara ; în linia 
mediană în locul lui Țegean, acci
dentat, va fi utilizat Mureșan.

ARBITRUL PARTIDEI : C. Ghe- 
migean (București).

pei feroviare, jucătorii arădeni, au 
întîlnit miercuri, într-un joc-școală, 
echipa de rezerve a Unirii Arad 
(fostă C.F.R.). Prin golul înscris de 
Kukla, divizionarii A au terminat 
învingători. După cum ne-a decla
rat președintele clubului U.T.A., 
Mihai Florea, nu se preconizează 
vreo schimbare în formație.

ARBITRUL PARTIDEI : Otto 
Andcrco (Satu Mare).

1970/71 : 1—3 și 0-2 ; 1971/72 :

resimte încă, acuzînd o entorsă de 
gleznă. în eventualitatea în care 
ultimul nu va fi recuperat, locul 
Iui va fi luat de Mureșan, urmînd 
ca Soo să fie folosit în linia a doua. 
Steapa a susținut joi un meci 
de verificare la Bistrița, unde a în
trecut cu 2—1 pe divizionara B 
Gloria. Vineri, elevii lui Constantin 
și Creiniceanu au sosit la Cluj 
unde, în cursul aceleiași zile, au 
efectuat un antrenament.

ARBITRUL PARTIDEI : Gabriel 
Blau (Timișoara).

după principiul „Dacă pierzi acasă 
un punct adu-1 de Ia gazde înapoi’* 
trebuie să te pună pe gînduri. Pi- 
teștenii, după cum ne declara an

MAREA FORȚA Șl VITALITATE
(Urmare din pag 1)

economii moderne, așezarea relațiilor 
din societate pe baza eticii și echi
tății socialiste trebuie să meargă 
mină în rnînă cu formarea și ridica
rea la un grad superior a nivelului 
general de cunoaștere și de conștiin
ță a maselor, a trăsăturilor politice 
și morale ale omului.

însemnătatea istorică a Plenarei 
C.C. a! P.C.R. din noiembrie 1971 
constă tocmai în faptul că, plecînd 
de ia aceste realități, de la cerințele 
accelerării progresului țării noastre pe 
calea socialismului, a trasat un vașț 
program de perfecționare a activității 
educative, ca parte integrantă q fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate, incadrîndu-șe organic in 
obiectivele stabilite de Congresul al 
X-lea pentru dezvoltarea multilaterală 
a societății noastre și abordînd în
tr-un mod original, cqlitativ nou, pro
blema conștiinței socialiste, acest do
cument de majoră importanță — pe 
temeiul căruia Conferința Națională 
a P.C.R. din iulie 1972 a elaborat 
Proiectul de norme ale vieții și mun
cii comuniștilor, ale eticii și echității 
socialiste, considerat de întregul 
nostru popor o adevărată Cartă mo
rală a orînduirii noastre — trasează 
orientările fundamentale ale propa
gandei Și agitației, ale cercetării în 
domeniul științelor sociale, ale școlii 
și celorlalte instituții de cultură, ale 
literaturii și artei în vederea sporirii 
aportului lor la fertilizarea vieții spi
rituale, la promovarea cu fermitate 
maximă a ideologiei marxist-leniniște 
în toate domeniile, la lărgirea ori
zontului general de cunoaștere și, tot
odată, trasează căile de urmat pen
tru a statornici relațiile sociale pe 
temelia principiilor eticii și echității 
socialiste și comuniste.

Perioada de doi ani care s-a scurs 
de la Plenara din 3—5 noiembrie 
1971 a relevat, cu puterea faptelor, 
valoarea inestimabilă a programului 
ideologic al partidului ca instrument 
de maximă însemnătate teoretică și 
practică ce a exercitat și exercită o 
uriașă influență în toate sferele ac
tivității sociale. Fie că ne referim 
la viața social-economică, la cultură, 
artă, știință sau învățămint, la ra
porturile etice între oameni sau la 

trenorul secund Dima, sînt deciși 
să nu-i dea lui Ilie Oană prilej de 
satisfacție. „Meciul este dificil și 
nu vrem să pățim ceea ce ap pă
țit alte gazde in etapa precedentă. 
Vrem să demonstrăm constantă, 
măcar în finalul campjpnațului". 
în taberele echipelor nimic deose
bit. Ele au susținut meciuri școală

SP. STUDENȚESC (13)-F.C. CONSTANTA (2)
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : Pînă in campionatul trecut celo 

două formații nu s-au întîlnit în partide oficiale, studenții activînd în di
vizia secundă. în campionatul trecut, victoriile au fost împărțite : 1—0 și
1—4.

Studenții au efectuat zilnic an
trenamente. Miercuri ei au susți
nut un joc-școală cu Abatorul pe 
stadionul Republicii, acolo unde se 
va disputa partida de mîine. După 
meciul de la Arad, exista o sin
gură problemă îh privința forma
ției : M. Sandu, întors cu o entor
să. Antrenorul Ion Voica ne-a de
clarat, însă, ieri că atacantul bucu- 
reștean va juca mîine. Se anunță

„POLI" TIM. (9-10) - STEAGUL ROȘU (9-10)
Cele două echipe nu s-au întîl

nit în ultimii ani, Poli fiind nou 
promovată în prima divizie. Iată 
de ce confruntarea dintre cele două 
formații este așteptată cu un deo
sebit interes, cu atît mai mult, cu 
cît poziția lor în clasament este 
identică (chiar și golaverajul!) lu
cru destul de rar în prima divizie, 
după atîtea etape.

Politehnica a susținut miercuri 
un meci amical cu F.C. Hansa 
Rostock (locul 5 în campionatul 
R.D. Germane) cu care a terminat

A. S. A. TG. MUREȘ (11) - PETROLUL (18)
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1971/72 : 3—0 și 0—5 ; 1972/73 :

2—1 șj 1—2.
într-p atmosferă de ridicat mo

ral, produsă de victoria în fața 
Universității Crajova, fotbaliștii 
din Tg. Mureș și-au efectuat intens 
pregătirile pentru jocul cu unspre- 
zecele din Ploiești. N-a fost un 
program deosebit: ședințele zilnice 
de antrenament, cu acel joc dp la 
mijloc de șăptămînă cînd parteneri 
au fost componenții lotului de tine
ret. în afara lui Ghinea, rănit în 
acel accident de autobuz la reveni
rea de la București (după meciul

JIUL (17)-S.C. BACĂU (15)_ _ _ _
ULTIMELE REZULTATE 

0-0 și 0—1 ; 1972/73 : 3—0 și 1—4.
La Petroșani se joacă mîine un 

meci între două echipe aflate în 
subsolul clasamentului, pentru care 
toamna acestui an n-a fost prea 
darnică. Jiul revenit în... albia pro
prie, după deplasarea la Brașov, a 
lucrat intens toată săptămîna. 
Miercuri a susținut un meci-școală 
în compania tineret-rezervelor. Sub 
semnul întrebării — Georgescu, 
unul din cei mai buni ^părători 
care, după accidentul suferit, abia 
joi și-a reluat antrenamentele. în

relațiile externe ale țării, ideile Ple
narei din noiembrie 1971, principiile 
cuprinse în documentele elaborate de 
secretarul general al partidului — 
care au întrunit adeziunea întregului 
nostru popor — și-au dovedit și cpn- 
tinuă șă-și dovedească marea lor 
forță în dinamizarea progresului so
cietății noastre, determinînd, odată 
cu creșterea bazei tehnico-materiale, 
dimensiuni fără precedent ale acțiu
nii de transformare și amplificare a 
conștiinței maselor,

Cu satisfacție putem sublinia că în 
angrenajul vast, chemat să contri
buie la înfăptuirea acestui Program, 
s-a aflat organic integrată și mișca
rea noastră de educație fizică și 
sport, care — prin plasamentul ei 
în vecinătatea unor instituții atit de 
intime cum sînt familia, școala, Iqcul 
de muncă — deține un rol de o 
mare importanță in realizarea proce
sului educațional al mqse|or, îndeo
sebi al tinerei generații, în făuriiea 
nu numai a unor trupuri robuste, ci 
și a unor conștiințe sănătoase.

Analizînd, in lumina documentelor 
de partid, activitatea politico-ideolo- 
gică și culturai-educativă cu sportivii, 
tehnicienii și activiștii din domeniul 
respectiv, Conșiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport a alcătuit un 
amplu plan de acțiuni pentru trans
punerea în viață a sarcinilor ce re
vin mișcării sportive din Programul 
adoptat d~ Plenara C.C. al P.C.R. 

din noiembrie 1971. Sub conducerea 
permanentă și cu sprijinul subșlqnți- 
al al organelor și organizațiilor de 
partid, precum și printr-o colaborare 
fructuoasă cu alte organisme de sțpt 
sau obștești investite cu responsabili
tăți în domeniul sportului, deci și pi 
educației tineretului, la nivelul tutu
ror eșaloanelor mișcării noastre spor
tive activitatea politico-educativă a 
cunoscut în acești ultimi doi ani o 
îmbunătățire sensibilă. Au fost, astfel, 
puse mai bine în valoare valențele 
morale ale sportului, s-a intensificat 
propaganda în favoarea practicării 
educației fizice și sportului, s-a reu
șit atragerea unor noi mase de tineri 
pe stadioane, procesului de pregăti
re sportivă i s-a imprimat un mai 
viguros caracter educativ, s-a pus un 
mal mare accent pe cultivarea dra
gostei față de muncă, pe creșterea 

la mijlocul săptămînii : F.C. Argeș 
cu Unirea Găești iar Politehnica cu 
Unirea Iași, amîndouă din Divizia 
C. Un singur semn de întrebare la 
piteșteni : Marian _ Popescu care 
acuză dureri la același picior care 
l-a tin ut mult timp pe tușă.

ARBITRUL PARTIDEI : Victor 
Pădureanu (București).

formația de la Arad, singura nou
tate fiind, se pare, Lucaci. Con- 
stănțenii au plecat joi de la Bacău 
— și destul de veseli — la... Sna- 
gov, unde și-au continuat pregăti
rile. Antrenorul Hașoti va men
ține formația care a reușit remiza 
prețioasă de la Bacău.

ARBITRUL PARTIDEI : loan 
Rus (Tg. Mureș).

la egalitate : 2—2, iar vineri, stu
denții aii efectuat un antrenament 
obișnuit. Echipa va fi aceeași ca și 
în meciul de la Cluj — tot fără 
Bojin — acum suspendat pe trei 
etape. Steagul roșu s-a antrenat 
miercuri în familie, iar vineri a 
plecat cu autobuzul la Timișoara. 
Echipa — tot fără Adamache r- 
va fi probabil aceeași ca și în me
ciul cu Jiul.

ARBITRUL PARTIDEI : Mircea 
Bică (București).

cu Rapid), nici a indisponibilitate. 
Va juca formația din etapa trecu
tă. Petrolul a susținut un meci a- 
mical cu U.R.A, Cîmpinâ, pierzînd 
cu 1—2. Mircea Dridea hu s-a ho- 
tărit încă asupra'formulei de echi
pă, mai i seamă după acest eșec 
de la Cimpina. Rămîne să o stabi
lească la Tg. Mureș, înainte de lo
vitura de începere.

ARBITRUL PARTIDEI : Nicolac 
Rainea (Bțrlad).

DIRECTE : 1970 71 : 1—0 și 0—2 ; 1971/72 :

lotul băcăuanilor nu există jucă
tori indisponibili. Marea problemă 
a celor doi Rădulești o constituie 
însă recuperarea după efortul fă
cut miercuri în meciul cu F.C. 
Constanța. S.C. Bacău a plecat ieri 
dimineața — cu autocarul — spre 
Petroșani. Echipele vor prezenta 
formațiile lor obișnuite, cele care 
au jucat în partidele ultimei etape.

ARBITRUL PARTIDEI ; Alexan
dru Pîrvu (București).

spiritului de responsabilitate, s-a ac
ționat mai prompt și cu mai multă 
exigență pentru combaterea manifes
tărilor de indisciplină și superficiali
tate, a tendințelor de parazitism, de 
viață ușoară, de cosmopolitism, a 
misticismului și altor concepții re
trograde. Eficiența sporită a acestei 
activități politico-educative mai in
tense este relevată, printre altele, de 
realitatea că eșaloane destul de ma
sive de tineri destoinici au reușit — 
într-o atmosferă de disciplină, de e- 
chilibru și exigență, proprie pregătirii 
sportive — să-și desăvîrșească nu 
numai măiestria, ci și personalitatea, 
îmbogățind-o cu trăsături civice va- - 
loroase, specifice omului nou al so
cietății noastre socialiste.

Dacă predominante sînt aceste 
progrese notabile, trebuie s'â recu
noaștem, totuși, că în activitatea po- 
litico-educqtivă desfășurată de orga
nele și organizațiile noastre sportive 
(federații, consilii județene, cluburi și 
asociații) persistă încă serioase de
ficiențe și neajunsuri. Automuițumi- 
rea, superficialitatea și comoditatea în 
pregătire, toleranța față de abate
rile de la disciplină și de la viața 
sportivă, concesiile și facilitățile ne
principiale care se fac sportivilor, în
curajarea parazitismului social, plo
coneala în foța așa-ziselor vedete, 
lipsa de perspectivă în muncă, insu
ficiența preocupărilor educative din 
partea antrenorilor, atitudinile nespor
tive ale unor spectatori sau grupuri 
de spectatori — iată numai o parte 
dintre manifestările care se fac încă, 
mai mult sau mai puțin, simțite în 
lumea noastră sportivă și împotriva 
cărora trebuie să luptăm în mod per
manent și cu toată fermitatea.

Situarea permanentă a muncii po
litico-educative pe agenda preocu
părilor organelor și organizațiilor 
sportive, folosirea deplină și îndru
marea unitară a tuturor mijloacelor 
pe care le au la îndemînă în acest 
scop reprezintă condiția principală de 
formare a tuturor sportivilor ca oa
meni integri și cetățeni cu o bună 
comportare în viața socială, devotați 
patriei și cauzei socialismului, așa 
cum o cere și Programul de educație 
comunistă a maselor adoptat de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie 1971,
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------- IMPERATIVUL ETAPEI --------

ADERAȚI LA PRECEPTELE 
FOTBALULUI ACTUAL!

Se petrece atit de rar „fenomenul", în ultima vreme, incit se impune 
a fi consemnat la această rubrică, cu rostul ei bine definit ; „fenome
nul" ca o divizionară A să spargă tiparele, constituindu-se în excepția 
de la regula jocurilor anoste, fără nerv, fără atributele înaltei categorii 
competiționale la care participă.

Una din puținele echipe (alături de „restanțierele? S. C. Bacău șl 
F. C. Constanța) care, în precedenta etapă, ne-a furnizat, prin evo
luția ei, această frumoasă surpriză — cu atit mai neașteptată cu cit 
vine din partea unui „11" de așa-xisă boemă în soccerul nostru — 
se numește „U" Cluj. Intr-atît de ancorat a fost, duminică, j’ocul ei Ia 
realitățile fotbalului actual, într-atît de receptiv la preceptele lui, încît 
studenții clujeni, altădată cu înclinații spre superficialitate, au dovedit, 
acum, aplicații pentru jocul serios, sobru, absolut indicat — un impe
rativ — mai ales, în confruntarea lor cu formația campioană, în fief-ul 
acesteia.

Nota de sobrietate o adusese în jocul lui „U", îndeosebi^ acel pre
sing efectuat, constant și metodic, în tot timpul celor 90 da minute, efec
tuat cu o siguranță și o tenacitate (demne de o poziție mai bună în cla
sament ; un presing, însoțit, automat, în situația de posesie a mingii, de 
demarcajul spontan, element absolut necesar ofensivei.

Ce anume a condus la aceasță transformare, de calitate, definitorie, 
astăzi, în fotbalul competitiv ?

A spus-o Silviu Avram, zilele trecute, la consfătuirea antrenorilor de 
Divizia A : „Intransigența dovedită de noi, cei din conducerea tehnică, 
față de toți cei care au încercat să se sustragă indicațiilor precise, lu
crului conștiincios. Investiți cu aceqstă responsabilitate, de a pregăti a 
echipă care activează în primul eșalon al țării, am refuzat de a mai fi 
părtași cu acei jucători, dispuși sâ păcălească, la infinit, fotbalul".

O echipă așa-zis boemă, primind infuzie de tinere elemente șl de 
sănătoasă mentalitate, a aderat, de curînd, la fotbalul serios pe care-l 
vedem aplicat mai de mult la formații de peste hotare, inclusiv acelea 
alcătuite din vedete de numeroase karate. „încă din campionatul trecut, 
o altă divizionară A, Sportul studențesc, aplică cu tot mai bune rezul
tate aceste elemente indispensabile fotbalului, marcajul și demarcajul" 
— sublinia, în aceeași ședință cu antrenorii, noul ei responsabil tehnic, 
Angelo Niculescu.

O remarcă de greutate, venind de la un antrenor reputat pe care, 
colegii lui, prezenți la reuniune, au reținut-o și au noțat-o cu toții, In 
dorința de a o trece — de ce nu ? — chiar de ASTĂZI din caiete pe 
cimpul de joc ?

Așa s-ar ițppqne, apreciind după ceea ce caracterizează, in linii iparl, 
reputatele formații de peste hotare cu care divizionarele noastre A se 
întrec, an de an, pentru un loc cit mai bun in ierarhia continentală,

G. NICOLAESCU

JUNIORII AU NEVOIE DE TRIBUNE PLINE!
— SO de minute pe tușă, cu antrenorul federal bulgar Dimităr Donkov —

Joi la prînz, pe stadionul Republicii. 
Peste cîteva minute Va începe „vedeta*4 
cuplajului internațioiial —
Bulgaria pentru juniori. ’ Stadionul e 
pustiu. Cîțiva elevi la tribund' J
La masa presei, „ne$ Florică“. omul 
cu brasarda, care nu mai prididea să 
c^ute locuri îp plus, cu numai două 
săptămîni în urmă, pentru cei 100 de 
cronicâri înghesuiți la masa presgi, se 
plimbă agale și pu-i vine să creadă că, 
de astă dată, absolut toate locurile sînt 
goale,

Jocul a început. încă din primul mo
ment se vede o diferență de concepție 
între juniorii noștri și cei bulgari. In 
tabăra noastră, toți conduc prelungit 
balonul. în tabăra bulgară există pgrcă 
un consens f se joacă dintr-o bucată.

Ne apropiem de antrenorul federal 
bulgar Dimităr Donkov.

— Aveți o echipă arătoasă — încerc 
șă intru în vorbă.

— Intr-adevăr, constat și eu că ju
niorii mei sînt mai înalți d.ecît juniorii 
dumneavoastră. Avem în' ^bhipă' patru 
jycătpri de 1.80 m ; portarul și ceț cu 
nr. 8, 9 și 10.

— E o întîmplare ?
— ISțu. De loc.. Media de înălțime a 

echipei e de 1,75 m. Criteriile noastre de 
selecție au următoarea succesiune • 1. 
Aptitudinea generală a juniorului pen
tru fotbal; 2. Pregătirea lui atletică. 3. 
Pregătirea tehnică. Cit privește pregă
tirea tactică, ea vine de ia sine. La 
vîrsta junioratului, totul e să ajungi la

Dumitru, între Dobrin și Troi, în lupta pentru balon în meciul din etapa trecută cîștigat de argeșeni eu 3—3. 
FOTO : V. BAGEAC

DUPĂ 11 ETAPE IN DIVIZIA A

LITRELE VORBESC ..
• în cele nouă partide ale eta

pei a Xl-a s-au înscris 18 goluri, 
media lor — 2,00 — egalînd recor
dul ineficacității stabilit în etapa 
a VIII-a. Pînă în prezent, s-au mar
cat 250 de goluri : 180 gazdele, iar 
70 oaspeții.

• Hrițcu (S. C. Bacău) este au
torul golului cu numărul 250. Ce
lelalte goluri cu „numere de jalon" 
au fqst însorise, în ordine, de Oble- 
rnenco (nr. I), I. Constantin (nr- 50), 
Oprea (nr. 100), Tarălungă (nr. 150), 
D. Georgescu (nr. 200).

• Doar Broșovschi și Mureșan 
(A.S.A.) au reușit să înscrie cite 2 
goluri, în această etapă.

® In etapa a XLa oaspeții, îp 
disputa lor cu gazdele, au acumulat 
cele mai multe puncte de la înce
putul campionatului : 7. Din cele 
99 de partide disputate, 70 au reve
nit gazdelor, 18 s-au încheiat la 
egalitate, iar în 11 victoria a fost 
de partea oaspeților.

® N. lonescu (Steaua) a marcat 
al 4-lea autogol al campionatului.

® La Tg. Mureș, în meciul 
A.S.A. — Univ. Craiova a fost dic
tată singura lovitură de la 11 m a 
etapei transformată de Mureșan. în 
cele 11 etape s-au acordat 18 pe- 
nalty-uri (14 în favoarea gazdelor, 
iar 4 pentru oaspeți) : 17 transfor
mate, una ratată de Tănăsescu. 

un bagaj tactic general, care să se șu- 
pună cil ușurință unor indicații spe
ciale.
~ Considerați că actuala promoție de 

juniori bulgari este cea mai bună din 
pltimij firii ?

— Cred că ultimele cinci promoții au 
fost de aceeași valoare. In 19Ș9 am cîș- 
tigat UEFA. în primăvară am fpșt în 
sehrifina’Ielâ turneului ' țlEZA. cu pro
moția 72.' Anul' acesta, eu ©ei noi,' ăm 
cîștigat „Turneul Prietenia44, de la PQ- 
nețk. Cred că e cam același lucru.

— Ce face fotbalul bulgar pentru 
juniori ?

— încercăm șă facem cît mai mult cu 
putință. Avem trei școli speciale de fot
bal. dintre care dquă la pioydiv, pe 
lingă cluburile Lolcompțlv și' Tră&lg'. in 
afara de aceasta, în cadrul celor 17 
școli sportive de pe teritoriul Bulgariei, 
șpețiile de fotbal sînt puternice.’ Men
ționez că toătc aceste 17 școli șportive 
au un regim de internat. Este modul 
<|p a oferi copilului timpul de care 
nevoie pentru instruirea din ce în CP 
mai pretențioasă. în afară de aefeast^, 
în cadrul’ complexului sportiv ai școlii, 
fotbalistul adolescent se dezyolță și în 
celelalte’’ secții, fiind nelipsit ' de la ba
zinul de înot sau chiar din sal-ș de 
haltere.

-- Cum se desfășoară campionatul de 
juniori ?

— Ixi noi, în Bulgaria, campionatul 
de juniori se bucură de absolut aceeași 
stimă ca și Divizia A. Echipele de ju

• O nouă apariție în actualul 
campionat: Purcaru (Steagul roșu).

® Cel nouă arbitri care au con
dus partidele etapei a 11-a au pri
mit, din partea cronicarilor ziaru
lui nostru, 36 de stele (cel mai mic 
nurpăr de la începutul campionatu
lui, la fel ca în etapa a Vl-a). : 2 
au primit cîte cinci, 5 cîte patru, iar 
2 cîte trei.

® în etapa a 11-a s-a înregistrat 
un nou record al indisciplinei : 27 
de jucători au văzut cartonașul 
galben. Pînă în prezent, 125 de ju
cători au primit de 183 de or-i car-

LOTO-PRONOSPORT
AZI ULTIMA ZI PFNTKU 

PBOCUKAREA BILETELOR !

Traggreș excepționalei Pronoespreg de 
mîine 4 noiembrie, va avea loc la 
București in sala Casei de Cultură Mir 
colae Bălcescu a sectorului 5 din str. 
11 Iunie cu irțcepere de la ora 13. La 
această tragere se acordă autoturisme 
DACIA 1300 și SKODA S 100, excursii 
în U.R.S.S. pe ruta Moscova — Lenin
grad șl în Franța la Paris. Se mai atri
buie premii în bani de valoare fixă și 
variabiră. Azi ULTIMA ZI pentru procu
rarea biletelor I

• Premiile concursului special Pro
nosport de duminică 28 octombrie 1973 
slnț următoarele :

Premii obișnuite :
Categoria 1 (13 rezultate) : 4,30 variante 

a 42.104 lei; categoria 2 (12 rezultate) : 
91.70 variante R 2.369 lei; categoria 3 
(11 rezultate) ; 870,45 variante a ?7J țel.

LOTUL NATIONAL Dl JUNIORI 

INVITAT U UN IURNIU 

IN TURCIA
în cursul lunii decembrie, Io

tul reprezentativ de juniori al Ro
mâniei a fost invitat să susțină trei 
jocuri de pregătire tn Turcia, cu 
selecționata similară din această 
țară.

Partidele vor avea loc la 22 de
cembrie, la Merșin, la 23 decem
brie, la Trasus și, la 28 decembrie 
la Adana.

ȘEDINȚA BIROULUI F.R.L
Aseară, în cadrul’unei ședințe de 

lucru. Biroul F.R. Fotbal a dezbă
tut unele probleme privind activi
tatea fotbalistică la diferitele nive
le. Au fost discutate cu această 
ocazie programul consfătuirii eu 
antrenorii din centrele de copii și 
juniori, care va avea loc între 3 și 7 
decembrie, și proiectul de regu
lament privind organizarea și func
ționarea acestor unități de selecție, 
instruire și formare a viitorilor fot
baliști. Cele două materiale au fost 
îmhunătățite, urmînd ca săptămî
na viitoare ele să facă obiectul unor 
noi dezbateri ale Biroului F.R.F., 
prilej cu care vor fi definitivate. 
Dar, asupra acestor probleme vom 
reveni.

Președintele F.R.F.. tov. Mircea 
Angclescn, a mai informat membrii 
biroului că se va fage b analiză a 
campionatului de tineret (probabil 
în luna decembrie) și se vor adopta 
unele măsuri legqtp de activitatea 
jucătorilor noștri, de comportarea 
pe teren și în afara lui și de mo- 
dtjl cum aceștia șe pregătesc.

niori ale cluburilor de Divizia A se de
plasează laolaltă cu seniorii și joacă in 
deschiderea meciurllqr. paUUuniiid. U o 
Iiiptă înverșunată în clâșamentui Divi
ziei 'A de juniori. Fotbalistul ^ttntor'fJbâcă ■ 
de trei ori maț bine în fața unpr tribune 
pline. Aceasta este și rațiunea efortului 
nostru în direcția diviziei naționale de 
juniori. Menționez că, pe lingă divizia 
național^, există și obișnuitele grupe 
zonale, așa cum, din cite știu, există 
și la dumneavoastră.

— Ce faceți cu eșalonul tineret-rezer
ve ?

— Juniorii sînt mult mai Importanți. 
La 19 ani, poți ști foarte bine dacă un 
jucător merită sau nu o investiție în 
plus. Cei care nu reușesc, „să prindă 
trenul* Diviziei A au posibilitatea reca- . 
lificării în Divizia 13. Fotbalul este u;i 
sport din ce în ce mai aspru, motiv 
pentru care e bine să fii rhai tranșant.
■* ...Se jucau ultimele’ minute ale me
ciului România — Bulgaria.:' Juniorțl 
bulgari i’și apărau foarte calm avantajul 
de un gol, pentru a încheia cu o bară 
în ultimul minut.

Peste puține zile, echipa națională d® 
seniori a Bulgariei vă juca, la Șofiâ, 5 
cu reprezentativa Ciprului. ‘ în . caz dp. . .,. f 
victorie, fie și la un singur gol, echipa 
lui Bonev și Jekov va juca, pentru a 
patpa oară 'consecutiv. în turneul final 
al campionatului mondial—

loan CHIRILA ,

țonașul galben, primele locuri în 
clasament fiind ocupata de : 1—4.
Smarandache, Do-du, Tănăsescu, Bel- 
deanu cîte 4 cartonașe ; 5—11. Stoc
ker, Tonca, Biiloni, Bălăci, Stoices- 
cu. Ion Ion, Ghiță — cîte 3 etc. 
Situația celor 18 divizionare - este 
următoarea: Politehnica Iași —..11 
jucători, F. C. Constanța — 10, Ra
pid — 9,1 Steaua, Petrolul, Jiul — 
8, Sportul studențesc, Univ. Craio
va, A.S.A., F. C. Argeș — 7, Dina
mo, S. C. Bacău, Steagul roșu, 
U.T.A., Politehnica Timișoara — 6, 
C.F.R. Cluj, C.S.M, Reșița — 5, „U" 
Cluj — 3.

® La partidele acestei etape au 
asistat 73 500 de spectatori (cel mai 
mic nuniăr de la începutul campio
natului), cei mai mulți — 14 000 au 
urmărit meciul A.S.A. — Univ. Cra
iova, iar cei mai puțini — cîte 
5 °00 — au fost înregistrați la îp- 
tilnirile de la Brașov și Bacău.

Premii suplimentare : (13. rezultate) :
ț4.8-> variante a 3.839 Iei.

Ciștigâtori la categoria 1 (ÎOO4,,)-premii 
obișnuite = Kaudr Ladislau din Cluj 
42.104 lei; Cornel Albot din Constanța 
= 42.104 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 2 NOIEMBRIE 1973 :

FOND GENERAL DE PREMII: 916,129 
din care : 18.889 lei REPORT.

Extragerea I : 15 18 90 49 19 63- 13 
43 66

Extragerea a Il-a ; 58 1 50 85 35 75 
60 81 4

Plata premiilor va începe In Capitală 
de la 10 noiembrie pînă la 2 ianuarie 
1074, în țară, de la 14 noiembrie pînă 
la 2 ianuarie .1974, inclusiv,

Rubrică redactată de LOTO-PRONO- 
SPORT.
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lelalte partide, printre care Szilagy 
— Ciocâltea și Matulovici — Ilici, 
s-au întrerupt. Lein a cîștigat par
tida întreruptă în runda a 10-a cu 
Szilagy.

tur- 
Ma-

de Janosevici (Iugo- 
p, Matulovici (Iugo- 
îVj p (1), Buljovcici

ÎN TURNEE INTERNAȚIONALE

AZI, LA TIRANA

AL U.R.S.S

TURNEUL DE TENIS DE LA PARIS IN FAȚA SEMIFINALELOR

preliminariilor C.M. Pre- 
reprezentativelor Albaniei

Tirana, 
că tribunele vor fi pline 
refuz. Printre spectatori se 
doi tehnicieni ai Federației 
de fotbal, antrenorul echi-

a cîștigat meciul cu scorul de 
(0—0, 2—2, 2—1). Lidera cla- 

AripileLa primele lor apariții pe gheață, în acest debut de sezon, patinatorii 
sovietici Ludmila Smirnova și Aleksei Ulanov, medaliați cu argint în 
proba de perechi a C.M. ’73 de la Bratislava, au demonstrat o formă 

deosebită.

MARGARETA JUNCU

ȘAHIȘTI ROMANI
9 »

TIRANA, 2 (prin telefon, de la tri
misul nostru)

Transmitem această coresponden
tă cu 24 de ore înaintea ultimei 
întîlniri, cea decisivă, din grupa a 
IV-a a 
gătirile 
și R.D. Germane s-au încheiat și 
jucătorii celor două echipe așteap
tă. meciul cu speranța că el poate 
aduce oaspeților calificarea mult 
dorită sau gazdelor o victorie in
ternațională de prestigiu și locul III 
în grupă.

Vineri, jucătorii albanezi au fă
cut un ultim antrenament, fizico- 
tactic, cu o durată de 50 de minu
te, în care ei au manifestat multă 
dispoziție. De altfel, în lotul țării 
gazdă domnește un optimism ro
bust, încrederea în obținerea unui 
rezultat valoros. Antrenorii preco
nizează ca echipa albaneză să ac
ționeze în fazele de apărare în va
rianta, 1—1—4—3—2, adică cu 
bero“, iar în fazele de atac 1-

,.li- 
•4— 

3—3 sau 1—4—-2—4. Se așteaptă din 
partea jucătorilor gazdă un anga
jament total, ținîndu-se seama da 
pregătirea fizică foarte bună dove
dită în ultimul timp și de rezis
tența care le permite să termine 
meciurile bine. Iată echipa proba
bilă a Albaniei: Muhedini — Ghika, 
Iberșini, Berisha, M. Vaso — Ra- 
gami, Seidin — Braho, Pernaska, 
Pap.no (Hodgea), Ciuri. Rezerve ; 
Dinela, Alciay, Muraty și Kaluci.

Echipa-Republicii Democrate Ger
mane a sosit la Tirana vineri la 
ora 12,30, cu un avion special. 
Din delegația de 50 de persoane fac 
parte conducători ai federației, nu
meroși ziariști și fotoreporteri. La 
ora 14, Georg Buschner a condus

primul antrenament de acomodare 
cu terenul stadionului Kemal Stafa, 
la care au luat parte toți compo- 
nenții lotului. Desigur, fotbaliștii 
din R.D. Germană speră în califi
carea lor, dar sînt convinși că nu 
va fi deloc ușor la Tirana. Ne-am 
dat seama de aceasta din starea 
de spirit, din reținerea care dom
nește în lotul oaspeților. De altfel, 
fiind rugat să comunice formația 
cu care va începe jocul, antrenorul 
Georg Buschner a declarat că încă 
nu s-a fixat asupra ei. Din cercu
rile colegilor din R.D. Germană, am 
înțeles că formația probabilă va 
fi următoarea : Blochwitz (Croy) — 
Kurbjuweit, Sammer, Bransch, Frit
sche — Seguin, Lauck, Dorner 
(Frenzel) — Love, P. Ducke, Streich, 
adică, cu excepția lui Kreische, ac
cidentat, va fi folosit „ll“-le care a 
evoluat în partida cu România, de 
la Leipzig.

Au sosit la Tirana și arbitrii me
ciului. Partida va fi condusă de o 
brigadă din Malta, avîndu-1 la cen
tru pe Paul Bonett. Meciul va în
cepe Ia ora 14,30 (15,30 — ora
Bucureștiului). După interesul ma
nifestat în aceste zile la 
credem 
pînă la 
află și 
române 
pei naționale, Valentin Stănescu și 
Cornel Drăgușin.

în capitala Albaniei timpul este 
frumos și se speră că așa va fi și 
în ziua meciului (n.r. azi), astfel 
că partida se va bucura de con
diții dintre cele mai bune.

PE LOCUL 2 LA HALLE
BERLIN, 2 (Agerpres). — în run

da a 7-a a turneului internațional 
feminin de șah de la Halle s-a în
cheiat o singură partidă, cea din
tre Kașabrișvili și Honfi, în care 
a fost consemnată remiza. Celelal
te partide, printre care Juncu (Ro
mânia) — Winter (R. D. Germană) 
s-au întrerupt.

Maestra româncă Margareta Jun
cu a cîștigat partida întreruptă în 
runda a 6-a cu șahista cehoslovacă 
Eretova.

în clasament continuă să conducă 
Kașabrișvili (U.R.S.S.) cu 5 p., urma
tă de Margareta Jur.cu (România) 
și Hofmann (R. D. Germană) — 
4^ puncte și o partidă întreruptă 
fiecare.

MANILA, 2 (Agerpres). — în 
neul internațional de șah de la 
nila, după 11 runde și disputarea 
partidelor întrerupte, conduc marii 
maeștri Liubomir Liubojevici (Iugo
slavia) și Benț Larsen (Danemarca), 
avînd fiecare (9 puncte. Marele 
maestru român1 Florin Gheorghiu 
ocupă locul 5 cu 7 puncte. La tur
neu participă 18 șahiști.

★
EELGRAD, 2 (Agerpres). — După 

disputarea a 11 runde și a unor 
partide întrerupte în rundele an
terioare, turneul internațional de 
șah de la Novi Sad are un nou li
der în persoana marelui maestru 
sovietic Anațoli Lein. Acesta tota
lizează acum 8V2 P Și este urmat 
în clasament 
slavia) — 8 
slavia) — 
(Iugoslavia) - 7 p, Ciocâltea (Ro
mânia) și Adorian (Ungaria) — 
6V2 P (1). în runda a 11-a, Lein 
l-a învins pe Langeweg, Adorian 
pe Buljovcici și Lombard pe Rakici. 
Janosevici a remizat cu Jovici. Ce-

UN ARBITRU ROMÂN VA CONDUCE 
MECIUL POLONIA-FRANȚA B (rugby)

Duminică va avea loc la Varșo
via, meciul de rugby dintre echi
pele Poloniei și Franței B din ca
drul „Cupei națiunilor F.I.R.A."

La acest meci a fost programat 
ca arbitru de centru ing. Teodor 
Witing, președintele colegiului de 
arbitri al forului nostru de specia
litate.

Mihai IONESCU

PARIS, 2 (Agerpres). — Tur
neul internațional de tenis dotat 
cu „Trofeul Jean Becker" a pro

TURNEUL DIVIZIONAR DE BASCHET FEMININ

TIMIȘOARA, 2 (prin telefon). 
Al treilea turneu al primului tur 
al campionatului republican femi
nin de baschet (etapele VI, VII, 
și VIII) a început vineri în sala 
Olimpia din localitate, înregistrîn- 
du-se următoarele rezultate:

respectiv Opriciu 1, Brassai 8, 
Balaș 6, Daichendt 2, Szabo 3, 
Papp 2, Lorincz 14, Csikos 2. Au 
arbitrat E. Răducanu și V. Prun- 
cu.

MOSCOVA, 2 (Agerpres). — în 
cadrul campionatului de hochei pe 
gheață al Uniunii Sovietice, echipa 
Spartak Moscova a suferit o nouă 
înfrîngere, de data aceasta în fața 
formației locale S.K.A. Leningrad,

RAPID — CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI 60—37 (35—17). Fe
roviarele au obținut o victorie la 
un scor neașteptat de mare, dar 
meritat. Ele au impus de la în
ceput un ritm alert, prin care și-au 
surprins ’ adversarele. Foarte mo
bile și atente în apărare baschet
balistele de la Rapid au realizat 
o suită de intercepții și contra- 
Etâcuri eficace; în. plus, acțiunile 
poziționale au decurs și ele în 
mare viteză și drept urmare tabela 
de scor, indica în min.' 17 27—10 
pentru Rapid. De aici, singura pro
blemă a meciului a constituit-o di
ferența. cu. care aveau să cîștige 
giuleșțencele. Echipa Constructorul 
a deziluzionat prin monotonia ac
țiunilor ofensive, prin combativita
tea redusă îh apărare, prin prea 
desele ratări. în această partidă, 
internaționala Eugenia Salcu și-a 
făcut debutul la Rapid. Au mar
cat: Gugiu 19, Suliman 11, Bosco 
9. Tal 6. Salcu (5, Ivanovici 5, Va- 
șilescu 2, Găescu 2, pentru Rapid, 
respectiv Paitek 2, Gugu 6, Bara- 
baș 6, Popescu 3, Guranda 4, 
Gheorghe 6, Tomescu 4, Odobescu 
6. Au arbitrat P. Pasăre și D. O- 
prea.

UNIVERSITATEA IAȘI — O- 
LIMPIA BUCUREȘTI 47—34 (25— 
11). în derby-ul promovatelor în 
Divizia A, ieșencele și-au impus 
din primele minute plusul de ex
periență (concretizat prin mai bu
na organizare a jocului și precizie 
în aruncările la coș), iar pe par
curs bucureștencele- au trebuit să 
facă eforturi serioase pentru a re
face din handicap. Au marcat: 
Anichitei 15, Aproloaie 3, Nichifor 
6, Haraga 8, Gumeniuc 3, Pieptu 
6, Susanu 6, pentru Universitatea, 
respectiv Tomescu 10, Ioniță 4,

Zamfir Căprița 11, Bîră 8. Au 
arbitrat G. Mahler și R. Schmidt.

I.E.S.F. — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 66—48 (36—31).

CRISUL ORADEA — SĂNĂ
TATEA SATU MARE 66—39 
(36—27)

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 60—53 
(26—30)

Programul de azi : sala Olimpia, 
de la ora 9. Constructorul — Sănă
tatea Satu Mare, Olimpia Buc. — 
Voința Tg. Mureș, de la ora 15 : 
Voința Buc — Rapid, Crișul — 
Univ. Iași, Univ. Timișoara — 
Politehnica, ,,U“ Cluj — I.E.F.S.

gramat în sala Pierre de Couber
tin partidele din sferturile de fi
nală ale probei de simplu mascu
lin. în primul meci s-au întîlnit 
olandezul Tom Okker și america
nul Artur Ashe. Victoria i-a reve
nit luj Okker cu 6—1, 3—6, 6—3.
5- a disputat în continuare partida 
dintre Karl Meiler (R.F.G.) și sue
dezul L. Johansson, în care victo
ria i-a revenit tenismanului vest- 
german cu 6—2, 6—3. Americanul 
Stan Smith l-a întrecut cu 3—6,
6— 1, 6—1 pe compatriotul său 
Roscoe Tanner. în ultimul meci 
al ..sferturilor"' Ilie Năstase a cîș
tigat cu 6—3, 6—1 în fața france
zului Jean Baptiste Chanfreau, 
calificîndu-se pentru semifinala în 
care îl va întîlni pe Okker.

în optimile de finală ale probei 
de dublu bărbați, cuplul Ilie Năs
tase (România) — Juan Gisbert 
(Spania) a întîinit perechea fran
ceză Patrick Proisy — Patrice 
Dominguez, pe care a învins-o în 
trei seturi : 6—3, 3—6, 6—3. Cele
lalte patru partide disputate s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: 

Tanner (S.U.A.) — Chan- 
Goven (Franța) 6—3, 6—4 ; 
(Olandă), Riessen (S.U.A.) 

Johansson (Suedirk 
(Australia) . 6-țY,

Smith, Gorman (S.U.A.) 
^Pakistan), Villas 
7—6 ; R. Moore 
(R. F. Germania) 
(S.U.A.), Vasquez 
7—5.

Rahim
(Argentina) 7—6, 
(R.S.A.), Meiler

— Borowiak 
(Argentina) 6—2,

ALTE TURNEE

care 
4—3 
samentului, Aripile Sovietelor 
Moscova, a întrecut cu 7—4 (1—0, 
4—2, 2—2), în deplasare, echipa 
Torpedo Gorki. într-unul din der- 
byurile competiției, echipele Ț.S.K.A. 
Moscova și Dinamo Moscova au 
terminat la egalitate : 4—4 (0—1, 
1—0, 3—3). în turneul următor, e- 
chipa Aripile Sovietelor Moscova a 
învins, în deplasare, cu scorul de 
4—2 (1—0, 2—0, 1—1), formația 
Traktor Celiabinsk. Și celelalte 
două pretendente la titlu au obținut 
victorii : Spartak Moscova a dispus 
cu 6—2 (3—1. 1—0, 2—1) de Dina
mo Riga, iar Ț.S.K.A. Moscova a 
întrecut cu 8—2 (1—2. 4—0, 3—0) 
pe S.K.A. Leningrad. în clasament 
continuă să conducă echipa’Aripile 
Sovietelor Moscova.

fit proba masculină de ciclism ar
tistic a „mondialelor11 de la Viena, 
sportivul vest-german Gerhart O- 
bert a cucerit primul loc, printr-o 
evoluție deosebit de spectaculoasă.

Telefoto : A.P. — Agerpres

D. STANCULESCU

ATLETISMUL NOSTRU
(Crmare din pag 1)

Ashe, 
freau, 
Okker
— L. 
Moore

Phillips
6—2 ;

DJAKARTA. — In sferturile de 
finală ale probei de simplu bărbați, 
asul australian John Newcombe l-a 
învins cu 6—2, 6—2 pe mexicanul 
Marcelo Lara. în celelalte trei par
tide s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Fassbender — Gondo- 
wijye 6—1, 6—2 ; Fletcher — Keldie 
4—6, 6—1, 7—5 ; Case — Stone 6—3, 
6—2.

EDINBURGH. — Rezultate în
registrate în sferturile de finală ale 
celui de-al doilea turneu pentru 
„Cupa Dewar" : simplu bărbați : 
Feaver (Anglia) — Davidson (Aus
tralia) 6—4, 6—2 ; Kreiss (S.U.A.) 
— J. Lloyd (Anglia) 6—4, 6—4 ; 
Taylor (Anglia) — Reid (S.U.A.) 
7—6, 6—3 ; Farrell (Anglia) — Paish 
(Anglia) 6—3, 6—4 ; simplu femei : 
Redondo (S.U.A.) — Cooper (Anglia) 
7—5, 6—3 ; Wade (Anglia) — Walsh 
(S.U.A.) 6—0, 6—3 ; Heldman
(S.U.A.) — Coles (Anglia) 6—3, 
6—4 ; Mappin (Anglia) — Kiyomu- 
ra (S.U.A.) 6—7, 7—6, 6—4.

din presa străină
10+10

DE PE TERENURILE DE FOTBAL

UNIVERSITATEA CLUJ — 
VOINȚA TG. MUREȘ 46—38 (13— 
36J.S Clujancele au evoluat foarte 
ejșb în prima repriză, mal cu 
seamă în atac unde au comis o 
sumedehie de greșeli de tehnică și 
au ratat enorm. In schimb mu- 
reșencele nu s-au lăsat invitate și 
au dominat categoric, obțlnînd la 
pauză un avans de 13 puncte. 
Insă, aceasta nu *•» dovedit sufi
cient deoarece în următoarele 20 
de minute, studentele au aplicat 
o apărare agresivă recuperînd 
punct după punct, reușind să ega
leze în min. 27: 29—29. în conti
nuare, întrecerea a fost echilibra
tă, interesantă prin evoluția sco
rului, dar presărată cu erori de 
tehnică comise de jucătoarele am- 
belor. formații. în final, sportivele 
de la Universitatea au cîștigat, 

Șnsă evoluția lor generală a fost 
cu, mult sub nivelul posibilităților. 
Au mreat: Anca 15, Jighișan 10, 
Szekeli 5, Moraru 1, Pop 4, Portic 
4, Farkaș 7, pentru Universitatea,

Revista de specialitate „KEPES 
SPORT" din Budapesta, publică o in
teresantă relatare privind confrunta
rea celor mai buni jucători de tenis 
de masă din Ungaria, intitulată su
gestiv 10—10. Despre ce este vorba ?

„De 23 de ani, federația ungară 
de tenis de masă organizează o 
competiție devenită tradițională. Du
pă ce se alcătuiește lista celor mai buni 
10 jucători și a celor mai bune 10 
jucătoare, organizează un turneu, cu 
participarea acestora. Și nu se poate 
spune că întrecerea „10-|-10“ nu a 
devenit competiția cea mai îndrăgită 
a suporterilor tenisului de masă din 
Ungaria. Și în acest an s-a organizat 
această întrecere, în care cei mai 
buni îșl dispută întîietatea. Deci, fie
care se întîlnește cu fiecare, și astfel 
raporturile de valori sînt puse în 
mod real în balanță.

Competiția încheiată recent a con-

firmat șl pronosticurile hîrtiei. Tur
neul feminin a revenit jucătoarei 
Jutka Magos, Iar cel masculin a fost 
cîștigat de Tibor Klampăr. înainte de 
întreceri, mulți specialiști spuneau că 
nici unul dintre aceștia nu se află 
în formă maximă. Dar confruntările 
de la masa de joc au 
pronosticuri. Victoriile 
clare și categorice. O 
produs comportarea 
Jonyer.

Iată cîteva superlative
rii : cea mai mare speranță s-a do
vedit a fi tînăra Marta Csik din 

succes 
prin 

sale ;

dezis aceste 
lor au fost 
deziluzie a 

lui Istvăn

ale întrece-

vedit a fi tînăra Marta 
Szombathely ; cel .mai mare 
l-a repurtat jucătorul Fahăzi, 
spectaculozitatea meciurilor ___ ,
cele mai multe victorii —9, din tot 
atîtea posibile, le-a repurtat cîștlgă- 
torul turneului, Tibor Klampăr".• Pe stadionul olimpic'.din Roma, 

in prezența a peste 45 000 de spec
tatori, s-A disputat întîlnirea in
ternațională amicală dintre echipa 
Ț.S.K.A. Moscova și combinata clu
burilor Lazio și Roma. La capătul 
unui joc cu multe faze spectaculoa
se, fotbaliștii sovietici au 
victoria cu scorul de 
prin golul înscris în minutul 44 de 
Kuznețov.

Partida a fost urmărită de circa 
30 000 de spectatori.

al Sue- 
an de 
a tota- 
meciuri 

următoare 
31 puncte,

SPORTUL ȘCOLAR - SACRIFICAT• Campionatul de fotbal 
diei a fost cîștigat în acest 
formația Aatvidaberg, care 
lizat 37 de puncte din 26 de 
susținute. Pe locurile 
s-au situat Oester — 
Djurgaarden — 31 puncte și Mal
mo — 30 puncte. Clasate pe ulti
mele două locuri, echipele Oergryte 
și Saab au retrogradat în divizia 
secundă a campionatului. Iată rezul
tatele înregistrate în ultima etapă : 
Landskrona — Hammarby 1—2 ; 
Djurgaarden — Gais 5—2 ; Oergryte 
— Saab 3—3 ; Aatvidaberg — Oes
ter 2—2 ; Sirius — . A.I.K. 1—2 ; 
Elfsborg — Malmo 2—1 ; Norrko- 
ping — Oerebro 3—1.

re de yirstă — aceea de tineret — 
care să se bucure de aceeași atenție 
ca și celelalte existente, creează un 
hiatus marc între juniorat și senio
rat. Trecerea făcîndu-se prea brusc, 
ea determină multe pierderi. La noi 
nu există un sistem de concursuri 
pentru atleții aflați în situația de 
seniori în primul sau al doilea an de 
activitate. Mai de mult s-au organizat 
unele competiții, dar s-a renunțat 
prea repede la ele.

• mulți atleți juniori devin stu- 
denți odată cu trecerea la seniorat, 
dar în facultăți, la catedrele de edu
cație fizică, sînt puțini specialiști în 
atletism și, pe de altă parte, nici nu 
au la dispoziție un număr suficient

, ? . i',ț. .—L.i —„ 1
satisfacă stagiul militar. Dar secțiile 
de la Steaua și Dinamo nu-i pot cu
prinde decît pe cei mai valoroși din
tre ei. Celelalte asociații sportive mi
litare, din păcate, nu au secții de a- 
tletism. Dacă ar avea astfel de secții, 
măcar tot atîtea cîte sînt la lupte, 
■r fi ceva extraordinar !
• sînt categoric împotriva părerii 

acelora care susțin că prematura dis
pariție din atletism a unor tineri ta- 
lentați se datorește faptului că ar fi 
fost „forțați" ca juniori. Cred că este 
vorba numai de o argumentare care 
să acopere nerealizările ! Spațiul 
nu-mi permite să arăt adevărul... a- 
devărat, dar sper să pot dovedi a- 
ceasta, în baza a zeci și zeci de 
exemple; cu un prilej viitor...".
, Prof,, . MIHAI RAUȚOIU : „Schim
barea antrenorului (în cele mai multe 
cazuri), modificarea, de multe ori ra
dicală. a condițiilor de lucru, limita
rea timpului de pregătire, mai ales 
pentru un tînăr devenit student, in
capacitatea de a stabili Ia timp fac
torii care determină o stagnare sau 
chiar regres, sînt numai cîteva cnuze 
care conduc spre afirmația că proas
peții seniori plătesc tribut pentru in
tensitatea de lucru la care au fost 
supuși ca juniori. Sînt convins că 
nu este așa și că. chiar în viitorul 
sezon de concursuri al anului 1974, 
cei mai mulți dintre juniorii promo
ției ’73 vor activa, ca seniori, cu re
zultate dintre cele mai bune !“.

Prof. ION SOTER ; „Juniorii au un 
program competițional prea încărcat, 
dar majoritatea lor se pierd în 
„țara nimănui" (la vîrsta de 20—21 
de ani) cînd nu mai sînt juniori ca 
vîrstă, dar nici seniori ca performan
ță. In această ordine de idei, mi se 
pare revelator faptul că anual me
ciul de tineret România—R.S.S. U- 
craineană este susținut, de fapt, de 
echipa noastră de juniori, a cărei 
pregătire este asigurată de F.R.A. 
Cine se ocupă de atleții ajunși la 
vîrsta de 20—21 de ani și în care 
s-au făcut investiții serioase ca ju
niori ? Cine menține Ia aceștia fla
căra marii performanțe ? Nimeni !“

Prof. GHEORGHE ZÂMBRESTEA- 
NU : „Intr-o oarecare ierarhizare 
cauzele care determină pierderile 
juniorilor ar fi : • reducerea timpu
lui de antrenament, începîndu-se de 
Ia vîrsta de 18 ani, adică atunci cînd 
elevul se pregătește pentru încheie
rea școlii și pregătirea pentru facul
tate, pentru o meserie etc. ® selecție 
greșită și o pregătire slabă în ceea 
ce privește factorul pregătirii psihi
ce. morale, a caracterului © schim
barea necorespunzătoare a metodei 
de pregătire, odată cu schimbarea 
antrenorului ® existența unor gre
șeli de tehnică, mai bine evidenția
te în întrecerea cu seniorii ® acci
dentări ca urmare a unor forțări și 
a unei slabe pregătiri fizice generale 
• slaba stimulare și uneori greșita 
stimulare a voinței, a dorinței de a 
obține rezultate bune, a dăruirii pa
sionate pentru afirmare".

milie, în sfîrșit, mai vechi practicanți 
ai atletismului care își dau seama că 
nu mai au posibilități de a progresa 
(n-au avut o bază corespunzătoare 
de pregătire, au fost suprasolicitați 
în antrenamente și în concursuri, 
n-au beneficiat de condițiile optime 
de refacere etc.)".

Prof. NICOLAE MĂRAȘESCU : 
„Problema mi se pare extrem de im
portantă pentru munca noastră și 
propun .redacției organizarea unei an
chete separate pe această temă. Dis
pariția unui mare număr de juniori 
după trecerea lor la seniorat nu este __ _ ______ ___
un fenomen propriu atletismului nos- , de competiții. Alți juniori merg să-d 
tru, sportului românesc : el afectează ....... ................... ~
întreg sportul mondial. In multe țări, 
chiar dintre cele mat avansate pe 
tărîm sportiv, procentul do pierderi 
(conform statisticilor) depășește 50 la 
sută (cazul R.D. Germane, S.U.A., 
Uniunii Sovietice, R.F. Germania 
etc.). Nici o țară nu a putut păstra 
li» activitate pe toți juniorii săi și ■- 
ceasta din mai multe cauze. N-am să 
mă refer acum la ceea ce se întîm- 
plă In alte țări, ci la ceea ce se pe
trece In atletismul nostru. După pă
rerea mea aceste cauze slnt:

• juniorii au la dispoziție multe 
condiții ca să se dezvolte, ca să a- 
tlngă un anumit nivel de valoare 
(profesori specialiști, stimulente pen
tru muncă, numeroase competiții etc.). 
Odată trecuți la seniorat, tinerii a- 
tleți — dacă nu sînt printre cei mai 
buni 3—4 din țară — nu se mai bucu
ră de aceeași atenție din partea an
trenorilor, nu se mai bucură de a- 
celași sprijin și, încet, încet, dispar 
din activitate.
• lipsa unei categorii intermedia-

MULTE VICTORII PRIN TUȘ
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Pop (Odorhei) ; cat. 82 kg : L. Am- 
bruș (Tg. Mureș) b.t. Gh. Luciu 
(Petrila), C. Paraschiv (Brașov) 
m.n. E. Teglas (Odorhei) ; cat. 100 
kg : I. Laszlo (Odorhei) b.p. E. Ni- 
coară (Hunedoara).

Gh. BR1OTA, coresp.
PITEȘTI. 2 (prin telefon). Aici 

sînt prezente echipele seriei I. 
încă din reuniunea inaugurală, con- 
curenții au abordat cu mult aplomb 
partidele, astfel că am asistat la 
confruntări spectaculoase, de bun 
nivel tehnic. în turul I, favoriții 
au cîștigat pe toată linia, ceea Ce 
înseamnă că formațiile din fruntea 
clasamentului, cum sînt Steaua, Du
nărea Galați, Dinamo București și 
Hidrotehnica Constanța au șanse 
să se mențină pe primele locuri 
în serie.. Dar, greul de-abia începe.

lată citeva rezultate tehnice : 
cat 48 kg — V. Urlea (Dinamo 
Buc) b.t. C. Bufu (Iași) ; 52 kg — 
I Vangheliei (Constanța) b.t. C. Co- 
man (Brăila). Gh. Ștefan (Steaua) 
b.t. D. Chiriță (Călărași) ; 62 kg — 
N Dumitru (Constanța) b.p. N. 
Chelcea (Pitești) ; 74 kg — T. Pan- 
■că (Dinamo Buc.) b.t. D. Bocăneanu 
(Brăila) ; 90 kg — A. Bălăianu
(Steaua) b.t. V. Dumitrache (Iași) ; 
+ 100 kg — C. Morcov (Constanța) 
b t. Al. Păduraru (Ploiești).

I. FEȚEANU, coresp. jud.

CRAIOVA. 90 de luptători (echi
pele sînt cu efective complete) au 
luat startul în seria a II-a. Sala 
sporturilor, bine pusă la punct, 
oferă participanților cele mai bune 
condiții de desfășurare a turneului, 
iar arbitrajele sînt asigurate de 
activiști competenți ai acestui sport, 
cum sînt M. Bolocan (Pitești), N. 
Cristea (București) ș.a.

Competiția se anunță deosebit de 
disputată. Chiar 
tururi am putut 
meciuri în care 
luptat cu multă 
trii n-au dictat aproape deloc 
tismente pentru pasivitate, 
lipsit nici surprizele. Astfel, 
dintre favoriții la primele locuri, C. 
Ardeleanu (Lugoj) și A. Balogh 
(Satu Mare) au părăsit învinși pa
trulaterul de concurs.

Iată primele rezultate : 48 kg — 
V. Borlan (Satu Mare) b.t. A. Cb- 
tuna (Timișoara) : 52 kg —I. Neac- 
șu (Reșița) b.t. N. Vizitiu (Rapid 
Buc.) ; 57 kg — M. Văduva (Cra
iova) b.t. A. Kalapacs (A.S.A. Bra
șov) ; 68 kg — V. Gheorghiu (Di
namo Brașov) ' ' — • .
(Craiova) ; 82
(Timișoara) b.t. C. Ardeleanu (Lu
goj) ; 100 kg — I. Bădulescu (Rapid 
Buc.) b.p. A. Baîogh (Satu Mare).

în primele două 
vedea numeroase 
combatanții 

dîrzenie, iar
au 

arbi- 
aver- 
N-au 

doi

b.t. Gh. Grigore 
kg — C. Mihăilă

Șt. GURGUI, coresp. jud.

Redacția și

obținut
1—0 (1—0),

• Pe stadionul Wembley din 
Londra s-a disputat meciul dintre 
selecționatele Angliei și R. F. Ger
mania, contînd pentru campionatul 
european rezervat echipelor de a- 
matori. Fotbaliștii englezi au termi
nat învingători cu scorul de 1—0 
(0—0), prin golul marcat de. Searle.

FIȘIER (FOTBAL)

EUSEBIO

Cu 15 ani în urmă, cu prilejul unui 
turneu efectuat de Benfica în Mo- 
zambic, Bela Gutmann, antrenorul 
de atunci al celebrei formații portu
gheze, avea să pună ochii pe un 
tînăr localnic care-i produsese o deo
sebită impresie. Acesta nu era altul 
decît’ Eusebio Ferreira da Silva. Și 
iată-1, hu : peste mult timp, pe Eu
sebio, legitimat la Benfica, unde se 
evidențiază de la meci la meci, im- 
presionînd publicul de pe marile 
stadioane ale lumii prin șuturile sale 
năpraznice, prin golurile de toată 
frumusețea pe care le înscrie.

Născut la 25 ianuarie 1942 la Lau- 
renQo Marques, Eusebio a avut o 
lungă și strălucită carieră fotbalisti
că. Marile succese realizate de Ben
fica Lisabona, în ultimul deceniu, 
se datoresc în mare parte și „perlei 
negre din Mozambic" cum îl nu-
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meau admiratorii săi, în ultimii 15 
ani, Benfica a cîștigat de 11 ori cam
pionatul, a cucerit Cupa campionilor 
europeni în 1961 șl 1962 și a fost fina
listă a competiției în 1963, 1965 și 1968. 
Un palmares splendid cu care puține 
formații de pe continent &e pot mîn- 
dri I în 1966, în turneul final al C.M. 
din Anglia, Eusebio devine golgeter 
al campionatului prin cele 9 goluri 
marcate. Dar cine nu-și aduce amin
te de aportul său la memorabila 
partidă de atunci dintre Portugalia 
și R.P.D. Coreeană (5—3), cînd Eu
sebio a înscris nu mai puțin de 4 
'oluri ? în 1965 el este ' desem
nat cel mai bun fotbalist al conti
nentului, primind din partea revistei 
pariziene „France Football “ trofeul 
..Balonul de aur“, iar în 1968 aceeași 
revistă îi oferă „Gheata de aur“.

Și iată că. în campionatul 1972-73, 
Eusebio trăiește parcă a doua tine
rețe, înscriind în 36 de meciuri. 40 
de goluri pentru Benfica, perfor
manță prin care a cucerit, din nou 
prețiosul trofeu, „Gheata de aur“, a- 
cordat tot de revista „France Foot- 
ball“. celui mai bun golgeter 
campionatelor naționale.

Cariera sportivă a lui Eusebio 
apropie de sfîrșit. după o bogată 
prodigioasă activitate desfășurată 
un înalt nivel și apreciată în unani
mitate de iubitorii fotbalului. - Recent, 
el a fost sărbătorit în cadrul unul 
meci jubiliar, dar asta nu înseamnă 
că și-a agățat definitiv ghetele 
în cui... El continuă să joace. Cît 
timp ? „Atîta timp cît nu voi fi ri
dicol" — răspunde Eusebio.

Sub semnătura lui Roland Passe- 
vant, ziarul L’HUMANITE a publi
cat, zilele trecute, un articol privind 
perspectivele sumbre ale educației 
fizice și sportului în școlile din 
Franța. După ce citează o serie de 
promisiuni făcute de o serie de per
sonalități politice, autorul articolului 
scrie :

....1974 se anunță, datorită unul 
buget care sacrifică în mod delibe
rat educația fizică și sportul școlar, 
ca o piatră de hotar a acestei poli
tici ipocrite ; o politică ce constă în 
a repeta fără pudoare că tineretul 
nostru nu are gustul sportului șl al 
efortului, așa Incit nu se la nici una 
din măsurile necesare pentru ca edu
cația fizică și sportul școlar să de-

vină parte integrantă a procesului de 
educație... Așadar, în 1974 bugetul 
educației fizice și sportului suferă o 
lovitură grea cu adevărat. In timp 
ce ar fi trebuit 20 000 de cadre didac
tice mai mult, nu se vor crea decît 
700 de posturi (din care 375 profesori), 
față de 1350 în 1973“.

Articolul arată că factorii de răs
pundere în domeniul sportului acor- 
dă o mai mare atenție Centrelor» de 
animare sportivă (C.A.S.), deși aces
tea n-au reușit sâ atragă in jurul 
lor decît citeva mii de tineri, pe 
cînd populația școlară a Franței se 
cifrează la milioane de copii. Din 
discuțiile purtate în Adunarea Națio
nală a reieșit, de altfel, că în cadrul 
acestor C.A,S.-uri există un specialist 
la 55 copil „In timp ce unitățile șco
lare nu pot dispune decît de unui la 
300 de elevi".

In concluzie, 
faptul că ,.60’/« 
primar nu fac 
sau sport".

autorul subliniază 
din copiii cursului 
deloc educație fizică
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se 
și 
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„DIVORȚUL" LUI HAGAN
Ziarul madrilen „MARCA” se ocu

pă de schimbarea antrenorului de la 
Benfica Lisabona, englezul Jimmy 
Hagan. Iată citeva fragmente din a- 
cest articol :

„Am mai scris de multe ori des
pre renumita echipă portugheză Ben
fica Lisabona, dar acum revenim 
pentru a vă relata un fapt puțin 
obișnuit la marile echipe. Se pare 
că mina forte a englezului Jimmy 
Hagan nu a fost pe placul dezmier
datelor vedete ale echipei campioane 
și nici pe gustul președintelui clu
bului. Poate că seriozitatea englezilor 
nu se potrivește cu temperamentul 
portughezilor, căci altfel nu s-ar ex
plica de ce și un alt britanic — 
Ronnie Allen de la Sporting Lisabo
na— a fost nevoit să părăsească Por
tugalia.

„Bomba" cu Jimmy Hagan a ex
plodat în timpul unor antrenamente 
ale echipei Benfica în vederea me
ciului pentru sărbătorirea lui Euse
bio. Cîțiva jucători au refuzat indi
cațiile antrenorului privind pregăti
rea ce trebuia făcută. Pur și simplu, 
au sfidat sfaturile primite. Printre

MOCA
aceștia se aflau și titularii Toni și 
Humberto, cărora Hagan Ie atrăsese 
atenția : „Dacă continuați în felul a- 
cesta antrenamentul, nu veți fi in
troduși în echipă"... Și Hagan s-a ți
nut de cuvînt. în seara meciului, 
președintele clubului, dr. Borges Cou
tinho s-a adresat antrenorului, cerînd 
introducerea celor doi jucători în for
mație. Jimmy Hagan bu a cedat însă 
și, în consecință, dl. ’Coutinho a dat 
dispoziție celor doi jucători să intre 
în vestiar și să se echipeze. „în acest 
caz — a spus Hagan — îmi dau de
misia..." „N-ai decît..." — i-a replicat 
președintele. Și astfel, Jimmy Hagan 
și-a făcut bagajele, divorțînd de Ben
fica. De la 1 octombrie, noul antre
nor provizoriu este Fernando Ca- 
brita". ’
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La Sarajevo s-a disputat primul meci 
dintre echipa iugoslavă Borac Banja 
Luka și formația suedeză Linkoeplng, 
contînd pentru optimile de finală ale 
Cupei campionilor europeni la handbal 
masculin. Handballștii iugoslavi au ob
ținut victoria cu scorul de 26—16 (14— 
10).a
Cursa motocicllstă de clasa 500 cmc, 
desfășurată pe circuitul de la Brands 
Hatch, s-a încheiat cu victoria sporti
vului englez Phil Read. Concurînd pe o 
motocicletă „M.V. Agusta". Read a rea
lizat o medie orară de 146,200 km. Pe 
locurile următoare s-au clasat compa- 
trioțli săi Barry Sheene („Suzuki”) șl 
Martin Grant („Yamaha"). Prezent la 
startul acestei probe, campionul italian 
Giacomo Agostini („M.V. Agusta") a 
ocupat în final locul cinci. Cel mal ra
pid tur de circuit a fost realizat de 
Phil Read, cu o medie orară de 155,400 
km.a
La Viena s-a desfășurat întîlnirea aml-

cală de volei dintre reprezentativele fe
minine ale Austriei și Scoției. Gazdele 
au terminat învingătoare cu scorul de 
3—0 (15—7, 15—5, 15—8).

Proba de obstacole din cadrul concursu
lui de călărie, care se desfășoară la 
„Madison Square Garden" din New 
York, a fost cîștigată de sportivul en
glez Harvey Smith" („Salvador"), care 
t-a întrecut în baraj pe compatriotul 
său Graham Fletcher („Buttevant Boy“). 
Pe locul trei s-a clasat americanul Mal
colm Cone („Triple Crown"). Vest-ger- 
manul Fritz Ligges („Genius"). unul 
dintre favorlții cursei, a ocupat locul 
șase.
■
Pugilistul italian Bruno Arcari șl-a păs
trat titlul de campion mondial (versiu
nea WBC) la categoria ușoară. în gala 
desfășurată la Copenhaga. în prezența 
a peste 5 000 de spectatori, Bruno Ar
cari l-a învins prin K.O. în repriza a 
5-a pe șalangerul său, danezul Joergen
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Hansen. Aceasta a 
victorie obținută de 
cele 59 de meciuri 
sa de profesionist.

fost cea de-a 57-a 
boxerul italian, din 
susținute In cariera

.Cupei ligii europe-La Viena, în cadrul ____ .
ne" la tenis de masă, s-au întilnit selec
ționatele mixte ale Austriei și Angliei. 
Victoria a revenit oaspeților cu scorul 
de 6—1. Iată rezultatele tehnice (primii 
sînt trecuți jucătorii englezi) :
— Weinmann 2—1 (22—20. 1B-21, 24—22); 
Neale — Schlueter 2—0 (21—10, 21—17) ; 
Jill Hammersley — Eva Begner 2—0 
(21—9, 21—10); Jarvis, Desmont — Sch
lueter, Weinmann 0—2 (19—21. 17—21) ;
Karenza Matthews, Neale — Eva Bog
ner. Weinmann 2—0 (21—11, 21—13); 
Neale — Weinmann 2—0 (21—10. 21—11); 
Jarvis — Schlueter 2—1 (16—21, 22—20,
21—13).

Jarvls

Cursa ciclistă de șase zile desfășurată 
pe velodromul acoperit din Frankfurt 
pe Main a fost cîștigată de cuplul vest-

german Siggi Renz — Wolfgang Schulze 
cu 542 puncte. I-au urmat perechile 
Duyndam (Olanda) — Tschan (R.F. Ger
mania) — 530 p șt Kemper (R.F Ger
mania) — Gilmore (Australia) — 523 p.

Din nou schimbare de lider în Cursa 
ciclistă de șase zile care se desfășoară 
în prezent pe velodromul acoperit din 
Grenoble. înaintea ultimelor 24 de ore 
ale cursei, pe primul loc în clasament 
se află perechea Felice Gimondi (italia) 
— Gerben Karstens (Olanda). îi urmea
ză. la un tur, cuplurile Allain van Lan- 
cker — Jacky Mourioux (Franța) și 
Eddy Merckx — Patrick Sercu (Belgia).

■
Tradiționalul turneu de golf de la Las 
Vegas a fost cîștigat de tînărul sportiv 
american Johny Mahaffey, cu un total 
de 217 p. Marele favorit al competiției, 
Arnold Palmer, s-a clasat în partea a 
doua a clasamentului cu un rezultat 
modest : 281 p.
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